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 ١ مح ©
 . رفاغ «نمؤملا» ةروس يف تحرشو تبرعأ ©

 ميل ريك اراضي لتصل بل 53

 فذح دقو باتكلا ليزنت مح ليزنت : ريدقتب (محا» ربخ : باتكلا ليزدت ©

 هيلا فاضم : باتكلا «مح» هيلا فاضملا هلحم لحو «ليزنتا» ادتبملا فاضملا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ًاديدعت (محلا نوكت وأ . ليزنتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلا سم 6.

 وأ ةلمجلا هبش يأ (هلل١ رورجملاو راجلاو أدتبم باتكلا ليزنت نوكيف فورحلل 1

 امهرج ةمالعو نارورجم ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص : ميكحلا زيزعلا ©

 . ةرسكلا

 200 نبل ضنا تول نإ *

 يق لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ضراألاو تاومسلا يف نإ ©:

 واولاب ةفوطعم : ضيرألاو . مدقملا نا ربخب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا
 رورجملا فاضملا فذح ىلع ىنعملا نوكي وأ اهبارعإ برعتو «تاومسلا» ىلع
 . «(مكقلخ يفوا ةيلاتلا ةيآلا ليلدب ضرألاو تاومسلا قلخ يف نا يأ

 َك



 ' ؛ بوضنم رخؤم «نا» مسا : تايآ  ةقلحزملا  ديكوتلا مال : ماللا : تايآل ©
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحئفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو

 ' ءايلا مسالا رج ةمالعو تايآل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيتمؤملل ©

 ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هلنأل
 . نيئمؤملل تاعراب تازجعمل

85 

 ' يف للع فوطعم رورجمو: راج : مكقلخ يف . ةفطاع واولا : مكقلخ قو«

 - لصتم زيمبض فاكلا . ضرألاو تاومسلا قلخ يف وأ ضرألاو تاومسلا

 عمج: ةمالع .ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم:- نيبطاخملا ريمض
 ْ . روكذلا

 ' رج لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : ثيد امو ©
 : ةمضلا لعفلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف «ثبي)و «قلخ» ىلع فوطعم

 ال لوصوملا. ةلص «ثبي» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 بوصتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اه لح
 00 1 . هثبي امو ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحمل

 : نم  ةفوذحم ؛لاحب قلعتم رورجملاو راجللاو ينايب رج فرنح : نم : ةباد نم ©
 امو ىنعمب باودلا نم ابوك ةلاح هثيب امو : ريدقتلا «ام) لوصوملا مسالا

 . اهيلع بدت تاقولخم نم ضرألا يف رشني

 :نوكت وأ «(مكقلخ يفا مدقملا ةبخو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : :موقل تايآ ©
 'ةفصب قلعتم رورجو راج : موقل . تايآ يه : هريدقت|فوذحم أدتبملا ربخ
 : أ . موقل تاعراي تايا نم ةفوذحم

 ! لصتم ريمنُم واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : نونقوي ©

 . موقل - تعن قفص رج لحم يف ةلمجلاو .. لعاف عفر لح يف

 هي مل ا وواسع قر سس رق لك

 88 نوقو روع نيا ءدبادنتسإَمومكَيلَحوَو 4:

 دلال



 هاه قزم مكارم راو داَنكنلَو ه
 © نولَقْسي موقت حير افيرطتو بوم د ضنا ا 0 ريان اسسإ] عام | سم ” ع سس د

 1 راهنلاو 8 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم «ليللا» و. راهنلاو ليللا فالتخا

 . «ليللا» ىلع واولاب ةفوطعم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : هللا لزنأ امو ©
 :هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . رورحم ىلع فوطعم هنأل رج
 نم اهل لخم ال لوصوملا ةلص هللا لزنأ» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا
 . هللا هلزنأ امو : ريدقتلا ةب لوعفم

 برعت : قزر نم . لزنأب قلعتم رورجبو راج : قزر نم ءامسلا نم ©
 ببس هلأل كلذب هاهس رطم نم يأ . ةقباسلا ةبآلا يف ؛ةباد نم» بارعا
 . قزرلا

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ايحأ .ةفطاع ءافلا : ضرألا هي ايحأف ©
 راج :هب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ضرألا . ايحأب قلعتم رورجمو

 . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ايحأب قلعتم نامز فرظ : اهتوم دعب ©
 (اه)و فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . اهبارعا برعتو «ليللا فالتخخا» ىلع واولاب ةفرطعم : حابرلا فيرصتو ©

 ةيآلا يف ةدراولا «نونقوي موقل تايآ» بارعا برعت : نولقعبي موقل تابآ ٠
 . ةقباسلا ةميركلا



 ' . ًادعيم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يت: هللا تايآ كلت ©
 هللا . ةمضلاب عوفرم «كلت» ربخ : تايا . باطخلل ٍفاكلاو دعبلل ماللا

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 ريخ ةلمجلاو تايآ يه هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ «تايا» نوكت نأ زوجيو
 : ١ . «؛كلت»

 ؛ نم عنم واولا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : اهولتن ©

 «اهاؤ . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعانفلاو لقشلا اهروهظ
 يف «اهولتنا. ةلمجو .. هب كوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع: ينبم لصتم ريمض
 الدب عفر لحم يف ؛هللا تايآ» نوكت نأ زوجيو . تايآلا نم لاح بصن لحم
 . «كلت) ربخ عفر لحم يف «اهولتن» ةلمجو «كلت» نم

 :قلغتم رورجبو راج : قحلاب . اهولتنب قلعتم رورجمو راج : قحلاب كيلع ©

 وأ . .قحلاب ةسبتلم ةوالت : هريدقت فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل ةفصب

 ! . قحلاب ةسبتلم كيلع اهولتن ريدقتب يأ تايآلا ريمض نم لاحب قلعتم
 نأ زوجيو نيقحم اهولتن يأ اهولتن يف لعافلا ريمضلا نم ًالاح نوكي نأ زوجيو
 : قم تنأو'كيلع اهولتن يأ كيلع يف فاكلا بطاخملا ريممض نم ًالاح نوكي
 . قحلا كعم وأ

 . نونمؤيب قلعتم رورجمو راج يأب . ةيفانئتسا : ءانفلا : ثيدح يابف

 0 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :

 ,نم ةفوذحم ةفصب قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : هتابآو لاذع »

 'ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فابضم وهو «ثيدح»

 ! يأ ةلالجلا ظفل ىلع واولاب ةفوطعم : هتايآو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب



 . «هللا ثيدح١ ىلع ةفوطعم هتايآو هللا ثيدح دعب ريدقتلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي ©
 : لعاف

 © ماداارتللو ؛

 ىنعم ةنمضتم اهنأل ةركتلاب ءادتبالا زاجو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لكل ليو ©:
 . فوذحملا «ليو» ربخب قلعتم رورجبو راج : لكل . ءاعدب لعفلا

 . باذك يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميثآ كافأ ©

 او . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم كافأل - تعن  ةفص :: ميثأ

 مثألا ريثك يأ ةغلابملا غيص نم

 ةمع1 بة سزوف بات رايت
 08 2 د

 ك مل باس هَرْكَ -

 : عمسي كافأل ةيناث ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : دا تايآ عمسي

 ااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف
 نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تايآ . وه هريدقت

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 . ةرسكلاب

 لعف : ىلتت . هللا تايآ نم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هيلع ىلتت ©

 ينبم لعفلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 راج : هيلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل

 . ىتتب قلعتم رورجمو



 عميل بارعا برعت : رصي . فطع فرح : ًاربكتسم رصي مث ©

 هرفك ىلع تبني .ثي مث ىنعمب ةحتفلاب بوصنم (رصي)ا ريمض نم لاح : ًاريكتسم

 . هدنع يب ًابجعم تايآلاب ناهيالا نع ًاربكتسم

 ةيلعقا ةلمج اهربخو نأشلا ريمض اهمساو هنأك لصألاو «نأك) نم ةففخم : نأك ©

 ' , ملب تلصف فرصتم اهلعف
 | يفن فرح : مل «نأك» ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهعمسي مل ©

 , هرخآ؛ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : عمسي ٠ بلقو مزجو
 ' ىلع' ينبم لصتم ريمض ؛اهاو . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ٠ لحن يف : اهعمسي مل نأك ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 ْ .' عماسلا ريغ لثم هرفك ىلع رصي : ريدقتب لاح بصن
 : ريمض لغافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هرشب . ةيفانتسا ءافلا : هرشبف ©

 ' ينبم.- بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 0 . هب لوعفم بضن لح يف مضلا ىلع

 ؛ باذعل - تعن ةفص : ميلأ . هرشبب قلعتم رورجتو راج : ميلأ باذعي ©

 1 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم

 هذ يب نامل 7 نيا نمرلع انو 3

 ؛ نوكسلا لع ينبم نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانتسا : واولا : اذاو ©

 ش 0 يم نضع باجي نلعتم هطرخل ضقاخ
 ل ملع ٠ ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلا : ًايلش انتايآ نم ملع ©

 نم“: وه هزيدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . ًائيشب قلعتم رورجمو راج :تايآ

 . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًائيش ؛. ةفاضالاب رج لحم

 / . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمتجلا : اوزه اهذختا ©

 كلتا ١ لاك



 ىلع ينبم لوألا «ذختا» الوعفم ًاوزه)و «اهدو «ملع» بارعا برعت : ذختا

 «انتايآ» ىلا عجري !اهاو ةحتفلاب بوصنم يناثلا»و بصن لحم يف نوكسلا

 . ةيآلا ىنعم هنأل !ءيشا ىلا عجري نأ زوجيو

 باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوأ ©

 . نيكافالا هلومشل ميثأ كافأ لك ىلا ةراشالاو

 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج

 . نيهم باذع ةرخآلا يف مه يأ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذنعل

 نادت الو َكَعأ اوسكار ّ 0 ةقجهئرونَم ١١

 3 ج1 ايوان

 نم . كئلوأل ٍناث ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : منهج مهئارو نم ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : ءارو

 نونت ملو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : منهج «مهمادق نم ىنعمب ةفاضالاب
 ىنعمب !مهئارو نم» نوكت وأ . فيرعتتلاو ثينأتلل فرصلا نم ةعونمت اهنأل
 فلتخخ نم صخشلا اهيراوي يتلا ةهجلل مسا ءارولا نأل ايندلا يف مهنأل مهمامأ

 . مهمادق ىنعمب انهه يهو مادق وأ

 عراضم لعف : ينغي . امل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانثتسا واولا : ىنغي الو ©

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و رج فرح : ام مهثع ©
 ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و مدقملا هب لوعفملا ماقم يف وهو ىنغيب قلعتم

 . مهعفني ال يأ مهنع يزجي ال : ىنعمب لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ١اكأال-



 لصنم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اويبسك ©

 ال لحم ال لوصوملا ةلص «اوبسكا ةلمجو: . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . لاومألا نم هوبسك ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا

 ل يس نوكأ حنت نيس الو يفي بوسع ب لومشم : ًاثيشن ©

 . اوبنسك اما ىلع واولاب ةفرطعم : عابلوأ هللا نود نم اوذختا ام الو

 رورجمو راج : نود نم . يفنلا ديكوتل ةدئاز : ال' . اهبارعا برعتو «ايش

 | م ٠ .ءالزأ . ةفاضالاب ميلظعتلل ورح هيلا فاضس : هنا هللا . اوذختاب قلعتم

 . ناثوألا نم اوذختا ام يأ  ءالعف نزو ىلع اهمأل نونت

 | بارعا برعت : ميظع باذع مهل . ةيفانئكتسا واولا : ميظع باذع مهلو ©

 . ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا (نيهم باذع مهلا

 ١ مل احر شباَذَع مَ راو داو ىده اذه ©
 م

 "7 رخل! 0

 ميركلا نآرقلا ىلا ةراشالاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمنضلاب عوفرم ؛اذها

 . 'نآرقلا يه مهبر تايآ نأل مهبر تايآب اورفك نيذلاو ىلاعت هلوق هيلع لدي
 1 . ةيادهلا يف! لماك نآرقلا اذه يأ

 يف ختفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : اورفك نيذلاو ©

 .ةعامجلا واؤب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . ادتبم عفر لحم

 ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 1 : ا . بارعالا نم اط لحم ال لوصوملا

 : رورجم هيلا فاضم :'بر . اورفكب قلعتم رورجمو راج : مهير تايآي«
 8 ةفاضالاب رج لع ف نيبئاغلا ريمض (مهللو افاضم وهو ةرسكلاب

 داك



 ةيآلا يف ةدراولا 'نيهم باذع» بارعا برعت : ميلأ زجر نم باذع مهل ©

 (نماو . باذع نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : رجر نم . ةعساتلا

 دشأ وهو زجر وه يذلا يأ هل زيبقو باذعلا سنج نايبل ينايب رج فرح

 . باذعلا

 د 2 -9 0 ا 2 هس نمد

 هلضقرماوختنلو هما, يفلت رجل فار ظل همآ "١ ١
 ةوخوميوو 8 تت

 و نور فكس

 نم نيثالثلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ ةميركلا ةيآلا هذه نم لوألا مسقلا .٠

 ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا «رطاف» ةروس يف برعأ يناثلاو ميهاربا ةروس

 8 اوركشتل ل عتبتلا) ىتعمو

 يال كل ذو نإ شاحب ضال اواو ثوَمَتلاَاَوسَمَو ٠١ ا ه0 رجس 7 2 ه-
1 

 .: 8 ارى

 5 نوري 0

 : ام . ةقباسلا ةيآلا يف ؛مكل رخسا» ىلع واولاب ةفوطعم : ام مكل رخسو ©:

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج : ضرألا يف امو تاومسلا يع

 ةلص «رقتسا وأ دجو» ةلمجو تاومسلا يف دجو وأرقتسا ام يأ ةفوذحملا 7

 .اهلثم برعتو اهلبق ام ىلع ةفرطعم : ضرألا يف امو . اهل لحم ال لوصروملا

 رورجمو راج : هنم . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح : هفم ًاعيمج ©

 هنم ةنئاك ءايشألا هذه رخس : ىنعمب . هنم ةنئاك ريدقتب ةيناث لاحب قلعتم

 ًاعيمج يه : هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخب قلعتي نأ زوجيو هدنع نم ةلصاحو

 ءىدتبا مث  مكل رخس - ىلاعت هلوقل ًاديكات 'مكل رخسو» نوكي نأو « هنم
 . هنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاومسلا يفام  هلوق

 كا



 أ ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ © 5-7
 ٍْ . «لحنلا» ةروس نم ةرشع

 0 سك ا 20 و و1
 اوامر همأ ماي نوال نيل تيا انين

 ؛ لغافلاو نيتكاسلا ءانقتللال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف: لق ©
 0 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ! لحم يف حنتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : اونما نيذلل ©

 ١ مضلا .ىلع ينبم ضام لعف : اونما . لقب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب رج
 ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاضتال

 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمحو

 ' . اورفغأ : هريدقت فوذحم بلط باوج هنأل موزجم عاضم لعف : اورفغب ©

 . فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا نونلا فذح : همزج ةمالعو

 ٠ . لقل هب لوعفم بصن لحم يف ةردقملا «اورفغا» ةلمجو ةقراف

 : لعفأ : نوجري . اه لمع ال ةيفأن : ال . تبرعأ :: نوجرمد ال نيذلل ©

 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ' روزجم هيلا فاضم : هللا ..ةحتفلا هبصن ةمالعو برصتم هب لوعفم : هللا مايأ ©

 0 هلأ عئاقو نوعقوتي ال ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 ممدعرو نينمؤملا تاوشثل هللا اهتقو يتلا تاقوألا نولمأي ال ليقو هئادعاب

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص (هللا مايأ نوجري الر ةلمحو 8 اهيف زوفلا

 :يزجي ةرفغملاب رمألل ليلعت يأ ليلعتلل رج فرح ماللا : ًاموق يزجيل »

 لغافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 ةمالعو ٍبوصنم هب لوعفم : ًاموق . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 نم اه لغ.ال ةرمضملا «نأ» ةلص «ًاموق يزجي»:ةلمجو . ةحتفلا هبصن

 لاا



 ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا « نأ ١ و . بارعالا
 . اورفغاب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ةيآلا مجارت . ةفيرشلا روسلا نم ديدعلا يف تبرعأ : نويسكي اوناك امب ©

 نم هنوبسكي اوناك اب : ىنعمب «سي» ةروس نم نوتسلاو ةسماخلا ةنضيركلا

 . هوركملا لامتحاو طيغلا مهمظكب ميظعلا باوشلا

 ©« 3ك يل فيهن وقلم
 فرح : مث . «تلصف) ةروس نم نيعبرألاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 لصتم ريمض فاكلا . نوجرتب قلعتم رورجمو راج : بر ىلإ . فطع

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -

 واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعجرت . روكذلا

 بصن لحم يف «نوعجرت مكبر ىلإ ةلمجو . لعاف عفر ل يف لصتم ريمض

 ١ ١ قل [فاكبتين ٍ م كئاَعدَتلَو 1

 فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانككسا : واولا : انيتآ دقلو «
 ريمض ١ ان » و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يتآ .قيقحت

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 قحلم هنأل ءايلاب بوصنم لوألا هانيتآا» الرعفم : باتكلا ليئارسا ينب ©

 ةحتفلاب بوصنم يناثلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب

 ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم ؛ليئارسا#و

 . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل



 ' «باتكلا» ىلع فطعلا يواوب ناتفرطعم : مهانقز رو ةوينلاو مكحلاو ©
 . اهنارعا برعتو «انيتا» ىلع واولاب ةفوطعم : انقزرو ؛ هبارعا نابرعتو

 ٍْ . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهاو

 «نما نوكت نأ زوجيو . مهانقزرب قلعتم رورجيو راج : تايبطلا نم ©

 ١ . يناثلا «هانقزر» لوعفم ماقم يف ضيعبتلل

 راج ؛: نيملاعلا ىلع «مهانقزرو» بارعا برعت : نيملاعلا ىلع مهانلضفو ©

 , ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو مهانلضفب قلعتم رورجتو

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماسلا

 مهربة رف اي ميا 1
 فاك اعمحأ مق يس وهب ىو كيل مت و ءايجبوأ مسمر 0 ا 5 )0

 مخ ص

 ف
 9 وش لعدم

 : . !سنوي) ةروس نم نيعستلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 : هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ٍناث هب لوعفم : تانّدِب ©

 ' تايآ مهانيتآو : ىنعمب تانيبل ةفصب قلعتم رورجمو راج : رمألا نم ©

 ' قلعتم رورجمو راج : دعب نم . اه لمعال رصح ةادأ : ام دعب نم الإ ©

 . ةيردصم ام . ققلتخلب

 كم فرط - هيف لوعفم : نيب . لاحلا عضوم ف ردصم ةوكب وأ رغببل

 ' مهاو فاضم وهو ًايغبب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم
 : . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض

 ل15



 © نكبة وها عيكالو بئر ظاَتَوسرَم ككل
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . فطع فرح : كاتلعج مث ©

 ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اناو . انب

 . هب لوعفم بصن لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم

 : رمألا نم . يناثلا لوعفملا ماقم يف رورجمو راج : رمألا نم ةعيرشن ىلع ©

 نم جاهنمو ةقيرط ىلع ىنعمب «ةعيرش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج
 . نيدلا رمأ

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف عبتا . ةيقانئتسا ءافلا : اهعبتاف © .

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . تنأ هيردقت ًابوجو هيف رتتسم ش

 ْ . هب لوعفم بصن ل

 الب موزجم عراضم لعف : عبتت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع والا : عيقت الو ©

 . تنأ هريدفت ًابوجو هيف هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالدعو

 مسا : نيذلا . ةحتتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيذلا ءاوهأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ال ةيفان : ال . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : نوملعي ال ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . اهل لمع 000
 . نيلهاجلا يأ . لعاف عفر لحم يف

 تيار ةذخكيلقاة ازيك ةهارتب] ملل ١١
 ند ل

 ريمض !مه» و ليلعتلل لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اوذغِي نل مهنا ©

 . لابقتساو يفنو بصن فرح : نل . « نأ ١ مسا بصن لحم يف نيبئاغلا

 كك وس



 ' ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم عزاضم لعف : اونغي

 لع يف اهنعب او ارقي ةلهو . ةقواش فلألاو لعاش علو لع يف لصتم

 . «نا» ريخخ عفر

 رورجيو راج : هللا نم . اونغيب قلعتم رورجبو راج : ًاكيش هللا نم كنع ©

 ' نم كنع اوعفدي نل : ريدقتلا «ائيش» نم ةمدقم لاحب قلعتم ميظعتلل

 ' هبضن ةمالغو بوصنم هب لوعفم : ًائيش . ًائيش هباذع نم يأ هللا ةذخاؤم

 ؛ ءانغا : رزيدقتب - قلطملا لوعفملا - ردصملا ىلع ًابوصنم نوكي وأ ةحتفلا

 ش . ًائيش

  بوضنم «نا» مسا : نيملاظلا . تبزعأ : نا . ةفطاع اواولا : نيملاظلا ناو © :

 ٠ درفلا يف ةكرحملاو نيرنتلا نم ضوع نونلاو ملاس رئكذم عمج هلأل ءايلاب
 . «نا» ربخ. عفر لحم يف اهبلعب ةيمسالا ةلمجلاو

 : يف نيبئاغلا زيمض «مهاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضعب ءايلوأ مهضعب ©

 ' هيلا فاضم : ضعب « ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ ءايلوأ. .!ةفاضالاب رج لح

 ْ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب .رورجم
 أ ريم: يلو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا : ةيفانطتسا واولا : يلو هللاو ©

 ' ملاش ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضاالاب رورج هيلا فاضم : نيقتملا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 . 8 12*21 ضاره ١١ د ل خو رح 2
 : ةروس نم نيتئاملا دعب ةثلاغلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 1 اذه.يأ : نآرقلا ىلع ةدئاع اهنأل ريكذتلا ةغيصب' تءاج ةراشالاو «فارعألا»

 : . ارصبت تايآ هيف نارقلا

 ام



 العواوم بزاف نارا تب وآستيبا 7١ رس ل هر 7 م -ٍ 0
 © و 217 و يوم 20 55 217

 فرح ؛لبا ىنعمب ةمطقنلا ؛مأ» يهو فطع فرح : نيذلا بسح مأ ©

 مسا : نيذلا «نظ» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بسح . بارضا ش
 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : تائيسلا اوحرتجا ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبستكا يأ : اوحرتجا « بارعالا

 :تائيسلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 يأ . هماقم تميقأ فوذحم فوصومل ةغص لصألا يف يهو « ملاسلا ثنؤملا

 . تائيسلا لامعألا

 نأب بوصنم عراضم لعف : لعجن. بصنو ةيردصم فرح : مهلعجن نأ ©
 (مهلو نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 (نأ) ةلص «مهلعجنا ةلمجو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 . مهريصت !مهلعجتاو نظ : ىنعمب "بسحا يلوعفم دسم دس ردصم

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : نيذلاك © .

 را لح يف حتشلا ىلع ينجم كوصوم مسا : نيذلا . فاضم وهو ِناث
 اقلعتم رورجملاو راجلاو هيبشتلل رج فرح فاكلا نوكت وأ . ةفاضالاب

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : تاحلاصلا اولمعو اونمآ ©
 : اولمعو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا :

 بارعا برعت تاحلاصلا . اهبارعإ برعتو «اونما» ىلع واولاب ةفوطعم

 اة



 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اوئْمأ» ةلمحو «تائيسلا)

 أ نأل «نيذلاك» يف فاكلا نم لدب : ةلمجلا ؛ مهتاممو مهايحم ءاوس ©
 : ءاوس مهلعجن نأ : ريدقت ىلع درفملا مكح يف تناكف ًايناث ًالوعفم عقت ةلمجلا

 ١ لعاقلا مسال لعاف : ايحم . مهتامبو مهايح ًايوتسم.ىنعمب مهتامو مهايحم
 ؟منهاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ًايوتشم) ىنعم ىلع «ءاوسا

 , "مهايح» ىلع واولاب ةفوطعم : مهتاميو . ةفاضآلاب رج لع يف نييئاغلا ريمض
 : مهتايح يأ . ةرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا مسالا عفر ةمالعو اهبارعا برعتو

 .٠ مهتومو

 مكحب اهنأل مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : :نومكحي ام ءاس ©
 | سب يأ زييمت بصن لحم يف (ءيش) ىنعمب ةمات ةركن : ام . اهانعمو «سئبا
 ! يأ وه هريدقت ًاناوج رثتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ةينبنم يهو . ًائيش
 , ريمض واولاو نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نومكحي . مهمكح ءاس

 ' (مسا ؛ام» نوكت وأ . ال بصن لحم يف ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ' ةلص «نومكحيل ةلمجو اءاس) لعاف عفر ل يف نوكسلا :ىلع اينبم الوصوم

 ' لديءام دوجول فوذحم مذلاب صوصخملاو . بارعالا نم امل لمح ال «ام»

 ' هلأل ؛لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . هيلع

 ' اوسأ/ ام يأ . بجعتلا ىنعم لوقلا يفو نومكحي ام : ريدقتلا . هب لوعفم
 5 مهمكح

 تسكر دري و سلك ىو كاب ضرالاَو هاهو ١

 ه» تراك

 ب يظل نقر طا ةلالجلا

 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قحلاب ضرألاو تاومسلا ©

 كل غ1 لا



 واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحعفلا نم ًالدب
 راج : قحلاب . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنتم «تاومسلا» ىلع

 . قحلاب ًاسبتلم نوكلا قلخ يأ امههقلخ : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجم
 ًاقلخ : ريدقتب  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع ةبئان ةفصب ًاقلعتم نوكي وأ

 . قحلاب ًاسبتلم

 . رج فرح ليلعتلا مال ماللا . ةفطاع واولا: سفن لك ىزجتلو ©

 ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىرجن

 .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لك . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا همزج

 «نأ» ةلص «سفن لك يزجت» ةلمجو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سفن

 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا

 : هريدقت فوذحم للعم ىلع وأ ليلعتلا ىنعم هيف نآل «قحلاب» ىلع فوطعم

 هب نيبنل وأ . سفن لك ىزجتلو هتردق ىلع اهب لديل ضرألاو تاومسلا قلخ
 . كلذ انلعف سفن لك ىزجتلو انتردق

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : تبسك امي ©

 ينبم ضام لعف : تبسك . ىزجتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم
 دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . حتفلا ىلع

 . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا -

 رورجملا فاضملا فذحف تيسك ام ببسب : لصألاو هتبسك ام : ريدقتلا

 «تبسك١ ةلمجلاو . ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو هماقم هيلا فاضملا ميقأو

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ام»و . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص

 . ىزجتب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج

 لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح : واولا : نوملظي ال مهو «©

 لمع ال ةيفان « ال ١ و أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . لاح بصن

 واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظي . اه

 ربخ عفر لحم يف « نوملظي ال ١ ةلمجو . لعاف بئان لحم يف لصتم ريمض
 . ظمهل
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 ةريخاط تزرع كراون ديلا +
 م أر الكب نوي وي كر دوغ ورب 111

 , نيعيرألاو ةلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : هاوه ههلإ ذختا نم تبأرفأ ©

 0 .! «(ناقرفلا» ةروس نم

 : ءاحلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لضا . ةفطاع واولا : هللا هلضأو ©

 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض

 ا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم

 وأ ملاع وهو ىنعمب (هلضأ« لعاف نم لاحب قلعتتم رورجتو راج : ملع ىلع ©

 : . هيلع يذدجي ال كلذ نأب ًالاع

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : متم . ةفطاع واولا : هعمس ىلع متخو ©

 | رورجمو راخ : هعمس ىلع . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ! هعمش قلغأو ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف.لصتم ريمض ءاهلاو متخب قلعتم
 : . عمسلا نع

 : «هعجسا ىلع واولاب ةفوطعم : ةواشع هرصن ىلع لعجو هيلقو ©

 | برعت «ةرصب ىلع لعجنتو مهفلا نع هبلق قلغأو يأ .. اهبارعإ برعتو
 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةواشغ (هعمْس ىلع متخو» بارعإ

 1 ٠ رظنلا نع هيطفي ًاباجح يأ .ةحتقلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسنا مسا : نم . ةيفانثتسا ,: ؛ءافلا : هيدهب نمف ©

 : ةردقملا ةمبضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : هيدهن هيدي . اديس عفر لع

 , ريهض ءاحلاو ..  وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل ءايلا ىلع

 . .. نم ربخ عفر لحم يف (هيدبا ةلمجو . هب لوعفم صن ل يف لصتم

 . ميظعتلل روزجم هيلا فاضم : هللا . هيدهيب قلعتم رورجبو راج : هللا دعي نم ©

 فاضملا فذحف . هللا لالضا دعب نم ىنعمب ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب
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 . هلم هيلإ فاضملا لحو

 - هينيزت - ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمه لا : نوركذت الفأ ©

 دارو رثلا تييثي عرترم ميا لمخ ذ تورش 2 لجعل ايلا ا

 رد

 د تومان َياماويو ؟
 32 500 كيما

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ايندلا انتايح الإ يه ام ©
 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : يه .احل لمع ال ةيفان :ام_-لوقلا 03

 عوفرم !يه» ربخ : ةايح . امل لمع ال رصح ةادأ : الإ . أدتبم عفر لحم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض انهو . ةمضلاب

 ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ائتايحل - تعن  ةفص : ايندلا . ةفاضالاب رج

 . رذعتلل فلألا ىلع ْ

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعن : ايحئو تومن ©
 ايحنو . لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتشم

 ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «تومن» ىلع واولاب ةفوطعم
 . ايندلا مهتايح ىلع روصقم مهدوجو نأ اومعزو ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع

 . نومعزت ا ايحنو تومن يأ كلذ اولاقو وأ

 لعف : كلبي . تبرعأ : ام . ةفطاع واولا : رهدلا الا انكلهب امو ©

 - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو .ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 لمع ال رصح ةادأ : الا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . مايألا رورم يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : رهدلا . اهل

 را



 , مهلاو رج فرح ماللا . تبرعأ : ام . ةيفانئتسا واولا : كلذي مهل امو ©

 ! ءايلأأ مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجللاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 راخلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينيم ةراشا مسا : اذ .رج فرح

 فاكلاو دعبلل بال ماللا . أدتبملا نم ةفوذحم لاحب وأ أدتبملاب قلعتم رورجملاو

 . باطخ فرح

 . رخؤم أدتبم' هنأ ىلع الحم عوفرم

 :ريمض : مه . ةيفانلا (أام) ىنعمب لمهم ففخم فرح : :نونظي الا مه نإ ©

 ؛ .امل لمع ال رصح ةادأ .: الا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم

 عفر لم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونظي
 : ىنعمب ًاراصتخا اطوعفم فذحو «مهلا ريخ عفر لحم يف ةلمحجلاو . لعاف

 . ةجح نود نم كلذ نونظي الا مه ف

 و

 38 ا ديل ارو 7

 © دقصْمُخنإ

 :اهبازعا عجاري . ةريثك روس يف تبرعأ : تانيب انتايآ مهيلع ىلتت اذإو »

 أ . اًأبسلا ةروس نم نيعبرألاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف

 ااه لخخ ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اولاق نأ الإ مهتجح ناك ام ©

 ! ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . امل لمع ال ةيفان : ام .. بارعالا نم

 :ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و مدقم «ناك» ربخ : ةجح .حتفلا

 نضام لعف : اولاق .. يردصم فرح : نا . امل لمع ال رصح ةادأ ؛الا»و

 !لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . بارعالا نم لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص ةاولاق» ةلمحو . ةقراف فّلألاو

 لآ



 : ريدقتلا «ناك١ مسا عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و

 . مهرق الإ

 ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيقداص متنك نإ انئابآب اوتئأ ©
 , ؟ناخدلا» ةروس نم نيثالقلاو

 هم ىو ه6 هفبرالوميفاملا م 2 2 001 ا ْة تراست 10 7 را لس ىو م

 © نيل سائلا كلو

 ءاقتلال واولا تفذحو رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 ةيمسالا ةلمجلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ًاضيأ نينكاسلا ش

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب

 : يبحي . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم أدتيم : ةلالجلا ظفل هللا : مكييحي هللا ©

 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ّْ

 - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 نم مكييحي هللا : كلوقب مهيلع در : ىنعمب أدتبملا ربخ عفر لحم يف (مكييحيل

 . مدعلا

 ىلع ةفوطعم : مكتيمي . يخارتلل ةفطاع مث : مكعمجي مث مكتيمي مث ©
 : مكعمج مث . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «مكييجحيلا

 . ؟مكتيمي مث) بارعا برعت

 هيلا فاضم : ةمايقلا . مكعمجيب قلعتم رورجبو راج : ةمايقلا موي ىلإ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 سنجلل ةيفان : ال « ةمايقلا موي نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : هيف بدر ال ©
 اهربخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال١ مسا : بير انا" لمع لمعت

 . هيف كش ال يأ . اهربخب قلعتم رورجيو راج هيف . ًابوجو فوذحم
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 7 1 . لعفلاب هبشم فرح : نكل . كاردتسالل واولا : نساثلا رثكا نكلو ©
 | 7 .'ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سانلا . ةختفلاب بوصنم اهمسا رثكا

 أ لمع ال ةيفان : ال .0 نكل » ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©
 : لح يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضمم لعف : نوملعي .اه
 . كلذ نوملعي ال يأ اطوعفم فذحو لعاف عفر

 42 نوبل يزف ةءاسلا وقس موو ضال وثوم كليو 0 ش 01 ل ا ب سر رس ع هس ار سين و
 : قلختم ميظعتلل رورجيو راج : هلل . ةفطاع : راولا : تاومسلا كلم هللو ©

 : تاومسلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : كلم .مدقم ربخب
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم هيلا فاضم

 ْ . اهارعإ برعتو «تاومسلا» نع واولاب ةفطعم : ضرألاو ©

 ْ هيف لوعفم نامز فرظ : موي . ةيفانئتسا : واولا“ ةعاسلا موقت مويو ©
 وأ فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو رسخيب قلعتم ةئيفرظلا ىلع بوصنم

 ١ .ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : موقت ارسخي) هيف بصنلا لماع

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلاو ةمضلاب عزفرم لعاف : ةعاسلا

 - نؤكسلا ىلع ينبم مسا ذا)و . اهبارعا برعيو «موقت موي) نم لدب : ذئمون ©
 : نوكسو هنوكس نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل رسكلاب كرو هرصخآ ىلع رهاظلا
 ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم وهو هيلا فاضم رج لحم يف وهو نيرنتلا

 0 ٠ . نولطبملا رسخي

 : ثولطبملا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نولطبملا رسخي ©

 : يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف
 : يف مهسفنأ لطابلا لهأ رسخي : ىنعمب ًاراصتخا اهفوعبتم فذحو . درفللا
 : مويلا كلذ
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 2-3 هيج رلفاقوور ولا كواإ قفوتأ ياهيت كرو

 © ولم
 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىرت ٠ ةفطاع راولا : لك ىرتو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردنقملا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :لك

 : ةيثاج . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةيئاج ةمأ ©

 ىلع ةرفوتسم ةكراب وأ ةعمتجم ىنعمب ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح

 . ًاعوضخو ًاعوشخ بكرلا

 لعف : ىعدت . تبرعأ : ةمأ . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىعدت ةمأ لك ©

 محض لعافلا بئانو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل يتبم عراضم

 . ريخ عفر لحم يف «ىعدت» ةلمجو . يه هريدقت ًازاوج هيف نتتسم

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو . ىعدتب قلعتم رورحجيو راج : اهياقك ىلإ © :

 مساب ىفتكاف اهاعأ فئاحنص ىلا : ىلعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . سنجلا

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ : هيف لوعفم : نوزجت مويلا ©
 عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوزجت . ةحتفلا هبصن ةمالعو نوزجتب ا

 لحم يف ةلمجلاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . نوزجن مويلا : اهل لاقي يأ . لعاف عفر

 اب هلصأو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : متثك ام ©

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ضفانخلا عزنب بصنو راجلا فذحف 1

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتلملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 .روكذلا

 تداآالاد



 عرفزم عراضم لعف يهو «ناكا ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نولمعت ©
 | «نولمعت متنك» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضااواولاو نونلا توبشب
 لوضوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اه لحمبال لوصوملا ةلص

 هنولمعت متنك ام : زيدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بونصنم فوذحم ريمض

 !نم امل ل ال اهتلص ١«نولمعت متنك)» نوكتف ةيردصم اام» نوكت نأ زوجو

 ' عزنب مب ًالوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت انمو ؛اماو بارعالا

 0 ش . ضفاخلا

 اسد مدوو مرد وع اسوا ترا سيل لا_ءاواسر اع
 9 وكف خطام ينس ند نيف عود ادلع 584

 ' : باتك . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : انياتك اذه ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . ةمضلاب عوفر «اذه» ريح

 ' : قطني ؛انباتك) نم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكيلع قطني ©
 : ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوبفرم عراضم لعف

 : .. روكذلا عمج ةمالع ميملاو قطنيب قلعتم زورجو رانج : مكيلع . ره هريدقت

 | لح يف «مكيلع قطني ةلمحو ةراشالا مسا نم ًالدب «انباجك» نوكي نأ زوجيو

 : . ةاذه» ربخ عفر

 , وهو قطني ريدقتب . انباتك نم ةيناث لاحب قلعتم رورجمو راج : قحلاب ©

 : ريدقتب فوذح  ردصم  قلطم لوعفم نع ةبئان ةفصب قلعتم وأ .قحم
 . اصف الو ةدايز ريغ نم قلاب اسيا اقلط قطتي

 ينبم لصتم ريمض ؛اناو . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ذيكوتو بصن فرح : انأ ©
 ا : . اهمسا بصن' لحم يف نوكسلا ىلع

 ضام لف : انك «4نا) ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : خسنتسن انك ©

 : ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو ٠ انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 ٠ هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :  خستسن «ناكا مسإ عفر لحم يف نوكسلا

 . لوألا اًهوعفم فدذحو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا
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 «اهدعب امو خسنتسنا ةلمجو . مكلامعأ ةكئالملا بتكتسن : ىنعمب ًااصقخا
 . «ناك» ريخ بصن لح 5

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولمعت متنك ام ©

 ع كس و دوس 2و 0 - 200

 دلي مرره جف سِلَصأو وأ مامات "٠"
 م د :

 © نيِلاَروغلاوم

 . هل لمع ال ليضفتو طرش فرح : امأ . ةيفانتسا : ءافلا : نيذلا امأف ©

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف : اوذما ©

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم !

 . اهبارعإ برعتو «اونمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 عوفرم عراضم لعف : لخدي «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : مهير مهلخديف ©

 : بر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض ؛«مهاو . ةمنغلاب

 ةلمججو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف

 . «نيذلا» ربخ عفر لحم يف «مهبر مهلخديلل

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو مهلخديب قلعتم رورجبو راج : هقمحر يف ©

 . هتتج يف : ىنعمب ةفاضالاب

 دعبلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : وه كلذ ©

 أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم ريمض وه . باطخلل فاكلاو
 .ناآث

 زوفلل - تعن  ةفص : نيبملا . ةمضلاب عوفرم اوه: ربخ : نيبملا نوفلا ©

 ب 58ه



 : لوألا أدغبملا ربخ عفر لحم يف «نيبملا زوفلا وه» ةلمجو ةمضلاب ةعوفرم
 أ .4«كلذ»

 انس رس حسو 2000 اركي دلاَتََو ١١

 ش 5 ماَمَو

 .ةيآلا يف ةدرارلا «اونمآ نيذلا اًسأا ىلع واولاب ةفرطعم : اورفك نيذلا امأو ©
 ! لاقيف : زيدقتب ًاراصتخا «امأ» باوج فذحو اهءارعا برغتو ةقباسلا ةميركلا

 0 ْ مف
 | «امأ», باوحل لعاف بئان عفر لحم يف .اهدعب امو ةلمجلا : يتايآ نكت ملفأ ©

 : فوطعملا يفنملا ىلع تلخد راكناو خيبوت ةزمه ةزمهلا ممل لاقي» فوذحملا

 يفتلل راكنا .ماهفتسا وه وأ ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف ًاراصتخا فوذحملا هيلع
 : مكيلع ىلتت يتايآ نكت ملفأ ٍلسر مكتأي ملأ هلوق يف تابثالا يف ةغلابم

 ' همزج: ةمالعو موزجم صقان عراضم لعف : نكت . بلقو مزجو يفن فرح
 عوفزرم (ناكاا مسأ : يتايا . نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو هرخا نوكس

 : يتأملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ .نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو .. ءايلا لجأ نم اهب

 : عراضم لعف : ىلتت «نكت» ريخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكدلع ىلتت ©
 بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجسملل ينبم

 ا . ىلتنب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . يه هريدقت ًااوج زتتسم ريمض لعافلا

 ا . روكذلا عمج ةمالع ميللاو
 نوما ل ينبم نام لعف : مقربكتسا . ةيفانتسما :! ان :١ متريكتساف ©

 ينبم.- نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلابصتال

 ش ,راجلا اهتلبم تفذحو روكذلا عمج ةمالع ميمو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع
 ' . اهوبق نع متفنأف : ىتعمب ًاراصتخإ

 هر



 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ةفطاع واولا : متثكو ©

 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتل ا عفرلا ريمضب
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسا عفر لحم يف مضلا

 ٠ تعن  ةفص : نيمرجم . ةحئتفلاب بوصنم «ناك١ ربخ : نيمرجم ًاموق -

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل
 . درفملا يف نيونتلا نم

 مرد كمل اف بيرال الذ 1كونإلقادإَو ١"
 48 َنييَسْعنحاَمَو اكلك ا

 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانئتسا واولا : اذإ و ©

 0 ٠ طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرثل ضفاخ
 : ليق . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : قح هللا دعو نا لبق ©

 يف امو «نا» نم : هدعب ةلمجلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 بصن فرح : نأ لمت بنل عقر ل يف : اهيبشو هسا نم اهزيح
 ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم «ْنا» مسا : دعو . لعفلاب هبشم ديكوتو

 : قح . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم :ةلالجلا

 . ةمضلاب عوفرم «نا) ربخ

 دعو «ْنا» عضرم ىلع ةفطاع وأ ةيفانئتسا واولا : اهيف بير ال ةعاسلاو ©
 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةعاسلا «قح هللا :

 فوذحم اهربخخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم (ذلد مسا : بير ؛نا»

 ال ةعاسلا مكل ليق اذاو ىنعمب ال» ربخب قلعتم رورجمو راج : اهيف .ًابوجو

 . ًاراصتخا «مكل) يهو «ليق» ةلص تفذحو .اهيف كشال يأ بير

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : اطوعفم عم ةيلعفلا ةلمجلا : مقلق ©

 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضضام لعف يهو . بارعالا

 ا



 ' لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو
 ' هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو .. روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . - لوقلا لوقم -

 ' ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يردن . ال لمع ال ةيفان : يردث ام ©

 ١ .: نحن هريدقت ابوجو رثتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع

 ةعاسلاأ .' أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ةعاسلا ام ©
 لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمملاو :ةبمضلاب عوفرم «ام» ربخ
 0 1 . ؟يردن»

 ' «يردن» ثتارعا برعت : نظن . ةيفانلا «ام» ىنعمب ةلمهم ةففغ : نظن نأ ©

 1 . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو

 - قلطم لوعفم : ًآانظ ا ًانظالإ ©

 بسحف نظلا تابثا : . ًانظ نظن : هلصأ ديكوتلا ىنعم هيف  ردصم

 . لوقن ام يأ . امس يفك عم نتا تال اغيل ءانثتسالاو يفنلا افرح لخدأف

 : . نظلا ليبق نم الا كلذ

 ' ديكوتلا وأ ال لمع ال ةيفان ::ام . ةفطاع واولا : نينقدتسمب نحن امو ©

 «سيل» ةلزنمبو زاجحلا لهأ ةغلب اه لمع ال ةيفان يهو :نظلا ئوس ام يفن

 أدثم عفو لخ يف مضلا ىلع ينبع لصفنم عفو ريمسف : نحل . ميم ينب دنع

 « دئاز رج افرح ءابلا . ةيناشلا ةغللا ىلع ؛ام» مساو ىلوألا ةغللا ىلع

 . نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ًاظفل رورج مسأ : نينقيتسم

 ىلوألا ةغللا ىلع «نحن» ربخ هنأ ىلع ًالحت عوفرم درفملا نيونت نم ضوع
 . ةيناثلا ةغللا ىلع ؛ام١ ربخ هنأ ىلع ٌداحم بوصنمو

 ل

 سو
0-3 

1004 

 دم و6 مرَذحاوءامح

 . نيعبرألاو ةنماثلا ةيآلا يف (رمزلا» ةروس يف تبارعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 5 وو
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 211100 سس و يب ا سب تاس سا هس م و -ِ 001 5

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . ةيفانئتسا : واولا : مودلا ليقو ©

 مكاسننب قلعتم نامز فرظ هيف لوعفم : مويلا . مش ليق يأ حتفلا ىلع

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 عوفرم عراضم لعف يهو لعاف بئان عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكاسنن ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . نحن هريدقت ًابوجو
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لع يف مضلا

 لعف : متيسن . ةيردصم : ام . هيبشتلل رج فرح فاكلا : متدسن امك «©أ

 لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام
 عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -

 «اماو بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «متيسنا» ةلمجو . روكذلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا

 مكنايسنك ًانايسن مكاسنن : ريدقتلا . فوذحم  ردصم  قلطم لوعفمب

 . اذه مكموي ءاقل مكلامهاك ًالامها مكلممن ىنعمب

 : موي . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اذه مكموي ءاقل ©

 - لصتم ريمض فاكلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا فاضم

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . روكذلا

 . هئازج ءاقلو اذه مكموي يف هللا ءاقل متيسن : لصألاو مكمويل

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيرصان نم مكل امو راثلا مكاوأمو ©

 . «توبكدعلا) ةروس نم نيرشعلاو ةسماخلا
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 انين يفر اوزغ ماي فقام د 7س ل د رجال كيس سو و 216 ارا 4 هرقل ب ل 2-4
 ل

 ' . دلعبلل ماللا . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع يثبم.ةراشا مسا: مكلذ ©

 00 . عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلا

 ١ فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح : ءابلا : مكفأي ©
 ' «نأ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهدعب امو «نأ»و . روكذلا عمج ةمالع .ميملاو
 , مكلذ : هريدقت فوذحم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم

 : رورجملا فاضملا فذحف مكذاختا ببسب لصألاو . مكذاختاب قحتسم باذعلا

 0 . هماقم هيلا فاضملا لوؤملا ردصملا ميقأو

 همه هل م
 : لعف يهو ؛نأ» ربخ عفر لحم يف : اهيلوعفم عم ةيلعفلا ةلمجلا : متذختا ©

 ّْ . روكذلا

 ! هب لوعفملا بصن ةمالعو نابوصنم «متذختالا ًالرمنم: ًاوزه هللا تابآ ©
 : بطن ةمالعو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا لوألا

 , روزجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةرهاظلا ةحتفلا يناشلا هب لوعفملا

 : .٠ ةرسكلاب ميظعتلل

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ترغ . ةفطاع واولا : مكترغو © ش
 ' ريملض - :لصتم ريمض فاكلا . بارعالا نم ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 ' عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا لع ينبم  نيبطاخملا
 : ّْ . روكذلا

 تك



 ةايحلل - تعن  ةفص : ايندلا . ةمضلاب عوفرم لعافن : ايندلا ةايحلا ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم

 بوصنم نوجرخيي قلعتم نامز فرظ : مويلا . ةيفانكسا : ءافلا : مويلاف ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ينبم عراضم لعف : نوجرخي . ال لمع ال ةيفان : اهذم نوجرخي ال ©:

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تويثب عوفرم لوهجملل

 . نوجرخيب قلعتم رورجمو راج : اهنم

 لصفتنم ريمض : مه . تبرعأ : ال . ةفطاع واولا : نويتعتسي مه الو ©

 (نوجرخي» بارعا برعت «نوبتعتسياو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينيم
 نأ مهيلا بلطي الو : ىنعمب (مه) ربخ عفر لحم يف (نوبتعتسيلا ةلمجو

 . ممر اوضرتسي

. 

 يل

 نك تت كي خ 0 ا ع هه
 قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هلل . ةيفائئتسا : ءافلا ؛ بر دمحلا هللف ©

 طفل نم لدب : بو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : دمحملا . مدقم ربخب ْ

 . هلاحبس هل ةفص نوكي نأ زوجمو ةلالجلا

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ضرآلا برو تاومسلا ©

 برعتو «تاومسلا بر» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألا برو ٠ ةرسكلا

 . اهمارعا

 هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو « تاومسلا بر ١ بارعا برعت : نيملاعلا بر ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم 200



 0 رو اره يا ع 3 1/1 ةمواس

 ١ ريك ارم اوهو ضرالاو نوهت أكل هلو 8
 ! باعتو ةقباسلا ةيآلا يف «دمحلا هلل» ىلع واولاب ةفوطعم : ءانربكلا هلو ©

 00 . اهبارعإ

 . اهبارعإ برعتو «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 ' ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : ميكحلا زيزعلا وهو ©

 ؛ يأ واولاب ناعوفرم أدتبملل ناربخ : ميكحلا زيزعلا . أدتبنم عفر لحم يف حتفلا

 1 .٠ زيزعلل - تعن  ةفص «ميكحلا» نوكي نأ زوجيو © ربخ دعب ربخ

 كو



 *« فاقحالا ةروس بارعإ #

 م

 © رمح ١

 8 رفاغ (نمؤملا) ةروس يف تحرشو تبرعا ©

 © ريفر اديك وأ"
 . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف «ةيثاجلا) ةررس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 راو يسجلون جمس امو ضرالاو نوه العام < مك و طحس ما 2 سس 2 7 لس رك حر
 8 نوُصْرسأونزنأ اًمعاوؤك

 يف تبرعا : قحلاب الإ امهنيي امو ضرآلاو تاومسلا اذقلخ ام ©
 ًاسبتلم ًاقلخ الإ : ىنعمب (رجحلا» ةروس نم نيناثلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا
 . حيحصلا ضرغلاو ةمكحلاب

 اهلثم ةرورجم «قحلاب» ىلع ةفوطعم : لجأ . ةفطاع راولا : ىمسم لجأو ©

 موي وهو هيلا يهتني ىمسم لجا ريدقتبو : ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو
 ةفص : ىمسم . هلحم هيلإ فاضملا لحو رورجملا فاضملا فذحو . ةمايقلا
 فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لجال - تعن -

 . يسامح ةركن روصقم مسا ابنال ةنونملا

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئئسا واولا : اورفك نيذلاو ©
 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . أدتبم عفر لحم

 دال #



 ' ةلص.«اورفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 : 01 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا اما و رج فرح : نع : اهلصا : اورذنا امع ©

 ! لغق : اورلتا . اورفكب قلعتم رورجملاو راجلاو : نعب رج لحم يف نوكسلا

 لوصضوملا ةلص «اورذنا» ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 ! قلخأ لكل دبال يذلا كلذ وه نم اورذنأ : ىنعمب بارعالا نم اهل لحم ال

 ال اهتلص «اورذنأ» نوكتف . ةيردصم ؛ام» نوكت نا زوجيؤ . هيلا هئاهشنا نم

 . نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ؛اما.و . ثارعالا نم امل لحم

 0 . مويلا كلذ مهراذنا نع يا

 ضوع نوف ملاس ركذم عمج هال واولاب عوفرم «نيذلإ» ربخ : نوضرعم ©

 .' درفملا نم نيونت نم

 مايل نك عورات
 دمع

 ديامريب

 ا _ نإلءنئوركأؤأ اذه لبكي ئكيذ 0

45 9 ١ 
  0نا

 ف فرعا ”«تاوصمسلا يف» ىلا «لق» نم يا ةميركلا ةيآلا هذه نم لوألا نجلا ©

 ْ . ارطاف» ةروس نم نيعبرالا ةميركلا ةيآلا

 عع
 لاعقالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : باتكب ينوتثأ ©

 ' ءايلاو . ةياقولا نون نونلاو لعاف عفر لحم يف لصتنم ريمض واولاو ةسمخلا
 . هن لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض
 ' لعفلل يناثلا لوعفملا ماقم يف نوكت وا . ينوتئاب قلعتم رورجتو راج : باتكب

 . كانا لا مبدأ ا لل لات رقت ديل لم ابا نال
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 مسا : اذه . باتك نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : اذه ليق نم ©

 باتكلا اذه لبق نم يا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 ام ةحصب دهاش نآرقلا اذه لبق نم لزنم باتكب ينوتثا يا . نآرقلا وهو

 . اهبارعا برعتو «اذه لبق نم باتك» ىلع وأب ةفوطعم : ملع نم ةراثا وأ ©

 . نيلوالا مولع نم مكيلع تيقب ملع نم ةيقب وا ىنعمب

 ينبم صقان ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : نيقداص متنك نإ ©

 نإب مزج لحم يف طرشلا ىلع كرحنملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءادتلاو

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم «متنك» ربخ : نيقداص . روكذلا

 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو درفملا نيونت نم ضوع

 زميل ماك ويسصحلْ ممن وذ 9و3 نم أوُعَري نم رم لَصأرَمو أ

5 

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةفطاع واولا : لضأ نمو ©

 نم عرنمم هنال نوني لو . ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : لضأ . ًادتبم عفر

 . لعفلا نزويو «لعفأ» نزو ىلع هنال . فرصلا

 ىلع ينبم لوصوم مسا «نم) و . رج فرح : نم : اهلصا : وعدب نمم ©

 لعف : وعدي . لضأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف نوكسلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل اولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛وعدي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج

 : ةلالجلا ظفل هللا . هللا نود نم اهنوك ةلاح مانصالا دبعي نم ىنعمب («نما

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
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 , لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : بيجتسي ال نم ©
 , هعفر ةمالعو اوعدي١ بارعا برعت : بيجتسي . ال لمع ال ةيفان : ال .هب

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «بيجتسي ال» ةلمجو . ةرهاظلا ةمسفلا

 اجن : موي ىلا ب قلعتم رورجمو راج : ةمايقلا موي ىلا هل ©

 ' ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . سيب قلعتم رورجمو

 : ٠ . ةمايقلا موي ىلا هءاعد بيجي ال :: ىنعمب ةرسكلا هرج

 بضن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : مهئاعد نع مهو ©

 نع . أدتبنم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : مه . لاح

 ! رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ريخلاب قلعتم :رورجمو راج :ءاعد

 نيكرشللا نال لقعي نم ىلا دنسا اهناو مانصالا ىلع دوعي ريمضلاو . ةفاضالاب

 ْ . ةوابغو ًالهج زييمتلاب مهترفصي اوناك

 ؛ كرتب مهفصو ءاجو . ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم أدعبملا ربخ : نولفاغ ©

 ! نيؤنت نع ضوع نونلاو . مانصالاب يا مكهتلا باب نم ةلفغلاو ةباجتسالا

 ْ ١ : . درفملا

 0 ل 5-7

 8 نيزك مزدسياف اك دعاة لاو اكس اير تبخلأَدإَو ”
 كسلا لع ينبم نمزلا نم ليعسي ل فر : نإ. ةيفاتتسا ولا : اذإو ©

 ضان لعق": رشح ١ ةفاضالاب رج لع يف ةيلعنلا ةلمثملا : ساثلا رشح ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : سانلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 .بارعالا نم احل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ءادعأ مهل اوناك ©

 ريم واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف : اوناك

 ريمض امها و رج فرج ماللا . ةقراف فلالاو اهسمسإ غفر لحم يف مزصتم

 ريخ,: ءاذعا . ناك ربخب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب زج لحم يف نيبئاغلا

 1 . ةحثفلاب بوصنم «ناك»



 «ءادعا مهل اوناك» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرفاك مهتدايعب اوناكو ©

 بصن ةمالعو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . اهبارعا برعتو

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا "نيرفاكلا»

 انمي قلك ر ل16 نيقي كي ]تشو
7 1 © 

 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعا : تانيب انتايآ مهيلع ىلتت اذإ اذإو ©

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا ةيقبو «ةيثاجلا» ةروس نم نيزشعلاو
 باوج : اهدعب امو «لاق» ةيلعفلا ةلمجلاو . أبس ةروس نم نيعبرالاو ةثلاثلا

 «قحلا لجألا) ىنعمب «قحلل» و . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش

 . تايآلا هب دارملاو

 29 و نإ رو وس
 او للقير نووي 4

 8 00 2ك هفلوضيفن

 ةيآلا «دوه» ةروس عجارت ةريثك روس يف تبرعا : لق هارتفا نولوقي مأ ©

 ركذ نع بارضا يأ بارضالا ىنعمب ةعطقنملا «مأ) و . ةرشع ةثلاثلا ةميركلا

 اهيف ةزمملا ىنعمو هارتفا ًادمحم نا مطوق ركذ ىلا ًارحس تايآلا مهتيمست

 ريمضلاو بيجعلا ركنتسملا مشوق عمساو اذه عد : ىنعمب بيجعتتلاو راكنالا
 . تايآلا هب دارملاو قحلل «هارتفا» يف

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتيرتفا . مزاج طرش فرح : هقيرتفا نا ©

 ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبسص  ملكتملا ريمض  لصتم
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 .ليبس ىلع تيتفا نأ ىنعمب هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبس لصعم
 ْ . ضرفلا

 اا نب نج لع يف ءافلب نتقم اج طوخ باو ةلمسلا نوكلمت الف ©
 ' عراضم لغف : نوكلمت . ا لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو

 . لعاف عفر لح يف لبصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوضرم

 دوروتو داج هللا نم ٠ نوكلمتب قلعتم رورجو راج : ايش هللا نم يف ©

 !يوصنم ب لوعفم ئيشاو . هي هلع ءارتقالا ةبوقعب ىتلجاع نأ هللا ة ةبيوقع

 ربخ : ملعا . أدتبم عفر لحم: يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ملعأ وه ©

 0 . ةمضلاب عوفرم ةوها

 ىللغ ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : هيف نوضيفت امب ©
 , راج :: هيف. . «نوكلمت» بارعا برعت : نوضيفت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «هيف نوضيفت» ةلمجو . نوضيفتب قلعتم رورجمو

 ' ' ةلصإ (هيف نوضيفت» ةلمجو . قوضيفتب قلعتم رورجمملاو راجلاو . بازعالا
 زوجيو . ملعأب قلعتم رورجملاو راجلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا
 اهدعب امو «ام) و . امل لحم ال اهتلص ةلمجلا نوكتف ةيردصم «ام» نوكت نا

 يأ: هتايآب حدقلا يف نوديزت يذلاب ىنعمب ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . كلذ ِق مكعافدناب ملعا وه

 ' يف ًايثك زركم ميركلا لوقلا اذه: مكنيبو ينيب ًاديهش هب ىفك ©

  ةروس نم نيعستلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا بارعا عجاري ميركلا نآرقلا

 م ًادهاشو غالبلاو قدصلاب يل ًادهاش هئاحيس هب ىِفك ىنعمب 'ءارسالا»

 كك



 ناث ربخ «ميحرلا» و (ملعا ره» بارعا برعت : ميحرلا روفغلا وهو«
 ٠ روفغلل اتعن نوكي نا زوجيو اوه» أدتبملل

 ضأن رفبالكب ل كتياكعرذأ اور 2
 5 ا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم 1

 : ام  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاعدب تنك ام ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك . امل لمع ال ةيفان
 مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحشملا عفرلا ربمضب

 ىنعمب اعيدب يا . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : اعدب . اهمسا عفر لحم يف
 نيرشبم لبق لسرلا ىلاعت هللا لسرا لب يحولاب ءاج نم لوا انأ ام يا ًاثدتبم

 . بجعتلا ىنعم هيفو مهلثم انأف نيرذنمو

 ريمضلا نم ةفوذح لاحب قلعتم وا تنكب قلعتم رورجيو راج : لسرلا نم ©
 . لسرلا نم ينوك ةلاح : ريدقتب

 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يردا . ؛ام» ىلع واولاب ةفروطعم : يردأ امو ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضفلا هعفر
 ١ انا .

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : هب لعفي ام ©

 بئانو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : لعفي

 .لعفيب قلعتم رورجبو راج : يب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 مسا «ام# نوكت وا بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «يب لعفي» ةلمجو

 عفر لحم يف «يب لعفي» ةلمجو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفتسا
 . اهريخ

 تبر



 : «يبا ىلع ةفوطعم : مكب . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : مكب الو ©

 ىلع فوطعم فوذحم لوصوم ةلصب ةقلعتم وا ةلص نم اهنال اهبارعا برعتو
 : ةمالع ميملاو مكب لعفي ام الو يب لعفي ام يردا امو : ريدقتب هلثم لوصوم

 : . روكذلا عمج

 عوفزم عراضم لعف : عبتا . ةيفاثلا «ام» ىنعمب ةلمهم ةففغ : عيتا نا ©

 ٍْ . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 ! ىلع .يتبم لوصوم مسا : ام . احل لمع ال رصخ ةادا:: ىلإ ىحوي ام الإ ©

 «يب لعفي» بارعا.بزرعت : يلا ىحوي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 , ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو الوصوم !ْسا ؛انم» بارعا هجو ىلع
 ٠ . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا

 ينبم لصقنم ريمض : انا . اه لمع ال ةيفان : ام . ةئفطاع واولا : انأ امو ©

 ٠ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 ١ . ةمضلاب عوفرم هانا» ريخ : ريذن . اه لمع ال رصح ةادا : نييم ريذن الإ ©

 . ةمضلاب ةعوفرم ريذنل ب تعن  ةفص : نيبم

 و مس نروو 08

 1 | ينمده 6ك ص 0 م ٠
 0 99 ماع د ا ريك د 90

 او ايس هب مفرقكو دا متع ناناك نا تيا لق«

 ' فوذحم طرشلا باوجو «تلصفا ةرروس نم نيسمخلاو ةيناشلا ةميركلا

 1 اذه ىلع لديو نيماظ متسلأ هب مترفكو هللا دنع نم نآرقلا ناك نا :«

 0 . - نيملاظلا وقنا يدب ال هللا نا . ىلاعت هلوق فرحا

 1 قا لح نم لاك لح ةقوطمم ةلمحلاب ١ ةمضلاب عوقرم لعق

 ةمالعو . دهاشل  تعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج :؛ ليئارسإ ينب نم ©
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 فاضم : ليئارسا . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا «ينب# مسالا رج
 نم عونمم هنال ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . ةفاضالل «ينب» نون تفذحو ةمجعلل فرصلا /

 هللا دنع نم هنوك ةلاح : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هلثم ىلع ©
 نارقلا وهو «ناك» مسا ىلع دوعي  ريمضلا  ءاحلاو . كلذ وحن ىلع يا

 .ميركلا

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ . ةيببس ءافلا : نمآف ©'
 هيلع هتداهش ةجيتن ناك هنايا نال «دهاش» لع دوعي وه هريدقت ازاوج هيف

 . يحولا سنج نم هنأ هفارتعاو

 ةلمج وا «مترفك» بارعا برعت : متريكتسا . ةفطاع واولا : متربكتساو ©

 . دهاش دهش ىلع ةفوطعم امتربكتسا)ا

 اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا نإ ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 : ال . «نا» ربخ عقر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيملاظلا موقلا يدهي ال ©
 ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يده . ال لمع ال:ةيفان

 لوعفم : موقلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ايلا .ىلع
 ةبوصنم موقلل - تعن  ةفص : نيملاظلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 نيونتلا نم نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم
 . درفملا يف ةكرحلاو

 انماَءَدلامكَيِراَلَو ٠١
 4 ميركل نووقيسك وياك

 للا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفاثئتسا واولا : نيذلا لاقو ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا ١

 كلتا ١7 ا تلا



 ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم امل لح ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : اورفك ©

 عاف عفر لخ يف لصعم ريمض داولاو ةعامل واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ْ ١ 2. ةقراف فلالاو

 / يف مدفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اوثمآ نيذلل ©

 ' نيذلا لجال وا نيذلا نع يا لاقب قلعتم رورجملاو زانجلاو ماللاب رج لحم
 : لوغفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو «اورفك» بازعا برعت : اونما . اونما
 ْ ١ .. - لوقلا لوقم - هب

 ؛ : ناك . ج عانتمال عانتسا فرح - مناج ريغ طرش فراح : ًاريخ ناك ول ©

 ..ٍ وه هويت وج هيف تسم يمس اهمساو حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف
 ٍ . ةحتفلاب بوصنم «ناك) ريخ .: اريخ . نآرقلا يا

 . . طرش باوج ةلمجلاو سانلا ءارقف نم ةماعلا انقبس امل يا : هيلا انوقيس ام ©

 أ برغت : اوقبس . احل لمع ال ةيفان "ام» و بارعالا نما لحم ال مزاج ريغ
 ! نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض انا و «!اورفنك» بارعا

 . انوقبسب قلعتم رورجيو راج : هيلا . هب لوعفم بصن لحم يف
 ! يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلل فرظ : ذا . ةفطاع واولا : اودتهي مل ذاو ©

 مهدانع رهظ هب اودتيي مل ذاو هريدقت فوذحم لماعب قلعتم بصن لحم 7
 ! يفن فرخ : مل . هيلع مالكلا ةلالدل ًاراصتخا لماعلا فذح دقو نولوقيسف
 . نوتلا فذخت همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اودتهب . بلقو مزجو
 يف ةاودتهب ملا ةلجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 : . ةفاضالاب رج لحم

 / لماعلا نع ةيبس ءافلاو اودتهيب قلعت رورجيو راج : اذه نولوقيسف هب ©

 , واؤلأو . نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نولوقيس + « ذإ يف رمصملا

 | بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه .  لوقلا لوقم هب لوعفم

 1 1 . أدتبم عفر

 د اال



 ةعوفرم كفال - تعن  ةفص : ميدق .ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ : ميدق كفا ©

 يف «(نيسلا»و . نيلوالا ريطاسأ نم فالتخا اذه ىنعمب ةمضلاب اهلثم

 . - فيوست - لابقتسا فرح «نولوقيسف)

 0 00 00 لا ا

 اس3 رصمب بكام َمَحَيَواَمَمِإ و ومو ١

 5 يي رار ف ار
 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هلبق نم . ةيفانئكتسا واولا : هلبق نمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 رورجم هيلا فاضم : . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ىسوم باتك ©

 دقو ةحجلل فرصلا نم عون هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحصفلا رج ةمالسو

 . رذعتلل فلالا ىلع ةكرحلا تردق

 نيد يف هب متؤي ةودق يا ةحتفلا هبصن ةمالعب برصنم لاح : ةمحرو ًامامإ ©

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «امامإ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةمحرو . هللا
 . هيف اب لمعو هب نمآ نمل ةمحرو يا . ةحتفلا '

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةفطاع واولا : باتك اذهو ©

 . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ : باتك . أدتنم عفر ا

 لاح : ًاناسل . ةمضلاب اهلثم ةعرفرم باتكل ةفص : ًاييرع ًائاسل قدصم «

 هبصن ةمالعو بوصنم قدصم هيف لماعلاو «قدصم» يف باتكلا ريمض نم
 نا زوجيو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاناسلل - تعن  ةفص : ًايبرع . ةحتفلا
 ىنعم هيف لمعيو ةفصلاب هصصختل هنم ًالاح يا باتك نع  ًاناسل - بصتخت

 وهو يبرع ناسل اذ قدصي يا : قدصمل ًالوعفم نوكي نا زوجيو ةراشالا

 . صاصتخالا ىلع ًايوصنم نوكي نا زوجيو . ميركلا لوسرلا

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : رذني . ليلعتلل رج فرح ماللا : رذنيل ©

 . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب

 لالا



 | ةرمضملا «نا» و . بارعالا .نم اه لحم ال ةرمضملا (نا» ةلص ارذنيا» ةلمجو

 : لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم 'ليوأتب : اهدعي امو
 . نيملاظلل ل اذنا وا . راذنالا لجا نم يا هلجال هل

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اوملظ نيذلا ©

 ' ريم واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ

 ' .اخلا لمحت ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ةقراق فلالاو لعاف, عفر ل يف لصتم

 ' ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ارذنيل» لح ىلع واولاب ةفوطعم : ىرشبو ©
 «ىلعف» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمت اهنال نونت مو رذغعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 : اهمال عفر لحم يف نوكت نا زوجيو ةروصقم ثينأت فلأب هتنم روصقم مسا

 : هريدقت فوذع لعفب ردصملا ىلع ةبوصنم نوكت وا «باتكذ ىلع ةفوطعم

 . قرشب رشبي

 قل ايلا مسالا رج ةمالعو ىرشبل ةفوذح قلعجم رورجيو راج : نينسحملل ©

 ٠ درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم صضوع نؤونلاو ملاس ركذم' عمج

 ٠١ نري ملول وح الناومتتسا هامل َكرلةَنَكَدِإ ©
 نم . نيثالثلا ةميركلا ةيآلا يف برعا «اوماقتسا مثل ىلا ةيآلا نم لوالا ءزجلا ©

 ' ةميركلا ةيآلا عجارت . ةديدع روس يف برعا يناثلا ةزجلاو «تلصف» ةروس

 . «فارعالا» ةروس نم نوثالثلاو ةشماخلا

 ه5 نرساذ اكان يور الأ َكْيَلْوَأ : ١
 . طال نلت رح مقر لع ف ةيسنلا ةلمجلا : ةنجلا باحصأ ككئلوأ ©

 فرج .فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ

 . رورجم هيلا فاضم : ةئجلا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :أ باحصا .باطخ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ل ة4أ



 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت نم ضوع

 نوزاجي هريدقت رمضمب بوصنم  ردصم  قلطم لرعفم : اوناك امي ءازج ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا «اما و رج فرح ءابلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ءازج

 مضلا ىلع ينيم صقان ضام لعف : اونئاك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 فلالاو «ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال

 دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك» ةلمحو . ةقراف

 يذلاب : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا

 نوكت نا زوجيو «ءازج» يف لماعلاب قلعتم رورجملاو راجلاو . هنولمعي اوناك
 امو «اما١ و . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص اهدعب ةلمجلاو . ةيردصم «ام»

 ارناك ام ببسب» لصالاو مهلاعأب يا ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدنعب
 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو رورجملا فاضملا فذحف «نولمعي

 توبثب عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةلمجلا : نولمعي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو نونلا

 هوو هدوم هك لس ويب نيمو ١6
 1 00 كافكا
 0 رك نأ عزو 2 1

 ل ل 1 0 ! 0 لس و 27 - ا - كذآ
 « يقر ناك

 ىلع ينبم ضام لعف : ىصو . ةيفانئتسا : واولا : ناسنالا انيصوو ©

 عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ناسنالا . لعاف

 هسة



 ! هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو اتيصوب قلعتم رورجو راج : ًاناسحإ هيدلاوب ©

 , رجن لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل هنون تفذحو ىنثم
 فول لعفب بوصنم  ردصنم - قلطم لوعفم : انابسحا . ةفاضالاب

 ْ . ًاناسحا امهيلا نسحي نا هانيصو : ىنغمب ًانانسحا نسحا :ه

 ل ا ملا. تاسالا نم لاح بت لعق ةيعفلا الا: هما تلمح ©

 , بازلعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم:ضام

 , : مآ . مدقم هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم ءالاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف

 ' ةفص نوكي ازا . هرك تاذ يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : ًاهرك ©
 ْ . ةقشملا وهو هركاذ المح يا  قلطملا لوعفملا  ردصملل

 . اهيارعا برعتو ؛ًاهرك هتلمح# ىلع واولاب ةفوطغم : ًاهرك هتعضوو «©
 : يف لصتم:ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هلح . ةيفانتسا واولا : هلمحو ©

 ! فاضملا ميقاو فاضملا فذحف هلاصفو هلمح ةدمو ريدقتبأ ةفاضالاب رج لحم
 0 . هماقم هيلا

 أ يا اهيارعا برعتو .هلمحا ىلع واولاب ةفوطعم : ًارهشإ نوثالث هلاصفو ©
 ' عمجب قحلم هنال واولاب عوفرم ؛هلاصفو هلمحا ربخ : نوثالث . هماطفو

 | هبضن ةمالعو بوصنم زييمت : ًارهش .  دوقعلا ظافلأ نم - ماسلا ركذملا
 ْ ٠ ٠ ْ . ةحتفلا

 نم:لبقتسي امل فرظ : اذا . ءادتبالل ةياغ فرح : هدشأ غلب اذإ ىتح ©

 ىنعنم نهضتم هناوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نمزلا
 وج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : غلب . طرشلا
 ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هدشأ . وه هريدقت
 ليف لجو . هومن ةياغ يا ةفاضالاب رج ل يف مضلا لع ينبم لصتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف «هدشا

 . اهبارعا برعتو ؛هدشأ غلب» ىلع واولاب ةفرطعم : ةئس نيعيرأ غلبو ©



 ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيعبرا

 . «ًارهش» بارعا برعت : ةنس . دوقعلا ظافلا نم وهو ملاسلا

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو «غلب» بازعا برعت : لاق © .

 . بارعالا

 ءادن ةادأب ىدانم : بر .  لوقلا لوقم هب لوعفم ةلمجلا : ينعزوأ بر«©

 ءافتكاو اراصتخا ءايلا تفذحو . بر اي : هلصأو ىدانملاب ءافتكا ةفوذحم

 ةغيصب ءاعدو عرضت لعف يهو ينمهلا يا : ينعزوأ . اهيلع ةلادلا ةرسكلاب

 نونلاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط
 . هب لوعفم بصن لحايف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل

 بوصنم عراضم لعف : ركشأ . بصان يردصم فرح : كتمعن ركشأ نأ ©:
 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب

 لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : كتمعن

 «نأ» ةلص «كتمعن ركشا) ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 ةمعن يأ كتمعن ركش ينمهلا : ىنعمي ينعزوال ناث هب لوعفم بصن

 ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ىلع تمعئنأ ىتلا ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تمعنا . ةمعنلل - تعن

 : يلع . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم ا عفرلا

 بارعالا نم اف لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . تمعنأب قلعتم رورجمو راج
 8 اب يلع تمعنا : ريدقتب يا - رورجم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . « يلع » ىلع واولاب ةفوطعم : يدلاو ىلعو ©

 مسالا رج ةمالعو ةفاضالل نوئلا تفذحو ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا

 . ىنثم هنال ءايلا

 برعتو (كتمعن ركشا نأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاحلاص لمعأ نأو «©

 كل



 . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف ًايضرم ًالمع لمعا نا يا .اهبارعا

 نا زوجيو ةيناث ةفص يا ًالمعل - تعن  ةفص بصن لح يف ةلمجلا : هاضرت ©
 ' ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لغف'يهو ًاحلاصل ةفص نوكت

 . ريهض ءاطلاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا

 . هلبقت يا هب لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 راج : يل . اهبارعا برعتو «ينعزوا» ىلع واولاب ةفوطعم : يل حلصاو ©
 : . حلصأب قلعتم رورجمو

 أ ريدقت ىلع ردصملا نم ةفوذم ةفصب وا حلصأب قلعتم رورجمو راج : يتيرذ يب ©

 : - لصتم ريمض ءايلاو مهيف هعقوأو يتيرذ يف ًاحالص وا حالصلا يل به

 . ةفاضالاب رج لح يف - ملكتملا ريمض

 ' فانطسالل وا ليلعتلل لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : كيلإ تبت .ىئا ©

 ؛ لعفأ : تيت . «نا» مسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو

 : لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ُريِمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 , رورخمو راج : كيلإ . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينببم  ملكتملا ريمض -

 ' .كيلإ تعجر : ىنعمب نأ" ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو .تبتب قلعتم

 نم . امارعا برعتو «ينإ» ىلع واولاب ةفوطعم : ننملسملا نم يناو ©

 : عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيملسملا

 نم.: ىنعمب درفملا يف ةكرح لاو نيونتلا نم ضوع ُنونلاو ملاس ركذم

 مهني سْنعُرَو 2و ولع مدس نسعي ليترك 35
 هم 5 22001 د ب 31

 / فاكلاو ًادتبم عفر لح يف رسكلا لع ينبم ةاشا مسا: نيذلا كئلوأ ©
 أدتبم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخلل

 سم5



 . «كئلوا» رب عفر لحم يف «نيذلا مهلا ةلمحو . مه هريدقت فوذحم

 .'بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مهنع لبقتن ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :لبقتن

 نييئاغلا ريمض (مها و «نم» ىنعمب رج فرح ؛ نع . نحن هريدقت ابوجو

 . لبقتنب قلعتم رورجملاو راجلاو . نعب رج لحم يف

 مسا : ام . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اولمع ام نسحأ ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اولمعا) ةلمجو .ةقراف فلالاو

 لوعفقم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو

 ال اهتلص ةلمحلاو . ةيردصم اام» نوكت وا هولمع ام نسحا : ريدقتلا .هب

 : ريدقتب ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ام» و . اهل لحم

 . مهابعا نسحا

 برعتو «مهنع لبقتنا ىلع واولاب ةفوطعم : مهتائيس نع زواجتنو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . اهبارعا

 نم نينئاك : ريدقتب يأ لاحب قلعتم رورجبو راج : ةنجلا باحصأ يف ©

 ةنحللا باحصأ عم يا (عما ىلعمب (يف١ و . مهيف نيدودعمو ةنخلا باحصأ

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةنجلا . مهدادعو مهتلمج يف يأ

 زواجتيو لبقتي : هلوق نال دكؤم  ردصم  قلطم لوعفم : قدصلا دعو ©

 هبصن ةمالعو بوصنم وهو زواجتلاو لبقتلاب مهل هناحبس هللا نم دعو

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : قدصلا .ةحتفلا

 - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اوناك :يذلا ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف ؛اوناك» و قدصلل ةفص رج لحم يفو دعولل

 بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نودعوي اوناك) ةلمجو . ةقراف

 تك دوب لا



 , نودعؤي اوناك يذلا : ريدقتلا . لوصوملا مسالا ةدئانعلا ةلصلا راحلا فذحو

 : . ناكا ري بصن لحم يف «نودعوي» ةلمجو . هب مهانذعو انك يذلا يا هب

 , يمض وارلاو نونا توبثب عيفرم لوهجملل ينبم عواصم لعف نودعوي ©

 واكو حو جا اوى 1
 امو حيكون نا 15 قنات اممم

 3 يال ارزيزا لد

 : عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا , ةفطاع واولا : يذلاو ©

 : عفر لحم يف ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا ةيادب يف ةدراولا ةيهسالا ةلمجلاو . أدتبم
 : ربخلا عقو كلذلو لوقلا كلذ لئاقلا سنجلا : لاق يذلاي دارملاو وربخ

 0 . بارعالا نم ال لحم ال هتلص «يذلا» دعب ةيلعفلا ةلمجلاو . اعومجم

 | اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هيدلاول لاق ©
 ! هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو لاقب قلعتم رورجمو راج : ةيدلاول . وه هريدقت
 ةفاضالاب.رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ىتثم

 ْ . بصن لح يف  لوقلا لوقم هب لوعفم هدغب ةلمسجلاو
 ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو «رجضتا» ىنعمب عراضنم لعف مسا : امكل فآ ©

  نايبلل انه ماللا ليقو «فأ» ىنعمب قلعتم رورجمو راج :: امكل . انا هريدقت

 :ةمالع «اما و .. (ىريغ نود (ىلجالو ةصاخ ال فيفأتلا اذه ىنعمب

 : لعف : يننادعت . ماهفتسا ظفلب راكناو خيبوت ةزمه ةزمهلا : يشنادعتأ ©

 ريمبض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 ش . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتلا

 كك ند



 لوهجملل ينبم عراضم لعف :: جرا . بصنو ةيردصم فرح : جرخأ نأ ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةحشتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم
 و . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «جرخألا ةلمحو , انا هريدقت

 يا جرحا نأب يا ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأل

 . يننادعتب قلعتم رورجملاو راجلاو . ديدج نم ثعبلاو ضرالا نم جورخلاب

 : دق . لاح بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : نورقلا تلخ دقو «©
 ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلح . قيقحت فرح

 لعاف : تورقلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح بارعالا نم اه لم ال

 . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف نورقلا لها يا ةمضلاب عوفرم

 نم ةفوذحم لاحب قلعتي وا.. نورقلاب وا تلخب قلعتم رورجبو راج : يليق نم ©
 ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ررمض  لصتم ريمض ءايلاو نورقلا لها

 . دحا مهنم ثعبي ملو اوضم دقو ىنعمب

 :امه . لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح راولا : ناثيغتسي امهو ©

 لعف : ناثيغتسي . أدتبم عفر لحم يف  نيبئاغلا ريمض  لصفنم عفر ريمض

 ىلع ينبم - نيتثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 نالوقي : ىنعمب اامه» ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . هلوقل ماظعتسا وهو كلوق نمو كنم هللاب ثايغلا'

 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل : هللا ©

 ةدارا نود روبثلاب هيلع ءاعد وهو ناييالا ىلع ضيرحتلاو ثحلا : دارملا : كليو ©

 فاضم وهو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم ةملكلاو . كالحلاةقيقح ش

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو
 . هل لعف ال ردصم وهو ةفاضالاب

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف :' نمآ ©
 نيلئاق يا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف 'نمآ كليو» ةلمجو .تنا ٠

 . نما كليو : هل
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 دعو . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن.فرح : ّقح هللا دعو نإ ©
 شل دور هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا

 : ينعمب ةمضلاب عوفرم «نا» ربخت“ : قح . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 . قح دعو يا قح نيرفاكلا ةبقاعمب هللا دعو ناف نمآ

 ريم لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . ةيفانتسا ءافلا : لوقمف ©

 . وه هريالقت ًاناوج هيف رتتسم

 !لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : ريطاسأ الإ اذه ام ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . اهل لمع ال ةيفان : ام  لوقلا
 'عوفرنم «اذه» ربخ : ريطاسا . ال لمع ال رصح ةادا : الا . ًأدتبم عفر

 . ليطابا يا ةمضلاب

 :ملاس نكذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلوألا ©

 ش . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

ّ 
 هك 04 3 00 21 00 سر

 نحيا يل قنوت كميات وع هداكلوَأ

 © ديما كل
 يف تبرعا ةيآلا ةيقبو ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف ثبرعا : نيذلا كئلوأ ©

 . «تلصف# ةروس نم نيرشعلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا

 !ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا !ةنجلا باحصأ يفه بازعا برعت : ممأ يف ©

 لرد و اعأ هيو 0 و

 ه» نرلطالمومهلأ هذ 1 تب و 14
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 يأ تاجرد نيسنجلا نم لكلو ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تاجرد

 . لزانمو بتارم

 ىلع ينبم لوصوم مسا «أم١ و . رج فرح : نم : اهلصا : اولمع امم ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولمع . نمب رج لحم يف نوكسلا
 «اولمع» ةلمجو ةقراف فلالاو عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب
 فوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 يا . هولمع امم : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 نوكت وا . اههنم اولمع ام لجا نم وا رشلاو ريخلا نم اولمع ام ءازج نم
 ليوأتب اهدعب امو «ام و . ال لحم ال اهتلص ةلمجلا نوكتو ةيردصم «ام»

 ةفوذحم ةفصب وا تاجردب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف ردصم

 . «مهلاعا مهيفويلو١ ليلدب هجوا يناشلا هجولاو . امل

 هيلع مالكلا ةلالدل فوذحم للعم ىلع ةفطاع واولا : مهلامعأ مهيفويلو ©

 يهو ليلعتلا مال ماللا . مهقوقح مهملظي الو مهاعا مهيفويلو : ريدقتب ش
 ةمالعؤ ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : ينوي . رج فرح

 ريمض (مه» و . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن

 بوصنم ناث هب لوعفم : لامعا . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 «نأ» و . بارعالا نم ام لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص 'مملابعأ مهيفويل

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا

 بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح راولا : نوملظي ال مهو ©
 : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : مه ..لاح

 توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظي . اه لمع ال ةيفان

 «نوملظي ال١ ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 . «مهل ربخ عفر لحم يف

 كوش



 يعز يسعنا راكلاازككو راني
 ف كسك مكاو رابع ازرق 2 نور مولا ابوس 72 2

 88 وقمت 1 ريل

 / بوصنم ركذا هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم : موي ٠ ةيفانئتسا واولا : مويو ©

 : «متبهذأ لبق رمضملا لوقلاب بوصنم نامز فرظ وه وا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 : ْ ؛ متبهذا مهل لاقي يا

 :.ضرعي . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك نيذلا ضرعب ©
 ' مسا : نيذلا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف

 ! ينبم ضام لعف : :اورفك . لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 , لعابف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ١ ىبعَمِب بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو

 ٠ ش . نوبذعي موي :

 | اب مهيبلعت : راثلا ىلع مهضرعو . ضضرعيب قلمتم رورو راج : ناذلا ىلع ©

 . مهيلع رانلا ضرعت يا

 : «ريدقت رمضم لعفل لعاف بئان عفر لح يف ةلمججلا مكتايبط متيهذأ ©
 ' ينبَم ضام لعف : متبهذا ٠ مهل خيبوت لوقلا يفو متعيض يا متبهذا مهل لاقي

 ! ريمض  لصتم ريم ءاتلاو كرحشملا عفرلا ريمضب ةلاصتال نوكسلا ىلع
 ' . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا
 هنال ةحتتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفصم : مكتابيط

 | ينم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ملاسلا ثنؤم لا عمجب قحلم

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحن يف مضلا ىلع
 يف تبرعا « مك »أو . متبهذأب قلعتم رورحيو راج : ايندلا مكتايح يف ©
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 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم مكتايحل - تعن - ةفص : ايندلا . امكتابيطاا

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 : اهب . اهبارعا برعتو «متبهذأ» ىلع واولاب ةفوطعم : اهي متعتمتساو ©

 . متعتمت يا متعتمتساب قلعتم رورجمو راج 1

 قلعتم بوصنم نامز فرظ : مويلا . ةيفانثكسا ءافلا : نوزجت  مويلاف ©

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوزجت . ةحتفلا هبصن ةمالعو نوزجتب

 . لعاف بئان عفر ل يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 فاضم : نوهلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نوهلا باذع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا

 ينبم صقان ضام لعف : متلك . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : مثدك امي ©

 ريمض  لصتم ريمض ءاثلاو كرحتللا عفرلا ريمضفب هلاصتال نوكسلا ىلع

 عمج ةمالع ميملاو ؟ناكا مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 نم اه لحم ال ةيردصملا (ام) ةلص «اهربخ عم متنكا» ةلمجحو .روكذلا

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام) و .بارعالا

 فاضملا فذحو مهربكت يا مكرابكتسا ببسب ريدقتلا . نوزجتب قلعتم

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو رورجملا

 يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرالا ف نوريبكتست ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . نوربكتستب قلعتم رورجبو راج : ضرالا يف

 (نوربكتست» ريمض نم فوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : قحلا ريغب ©:
 يا ربكتلا لعفل ةلص نوكي وا . نيقحم ريغ ضرألا يف نوربكتت ىنعسمب 1

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : قحلا . قحب سيل اب نوربكتت

 برعتو «نوربكتست متنك اب» ىلع واولاب ةفروطعم : نوقسفت متنك اميو ©
 . اهبارعا
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 واسر دس( ودع 2 هس رس ع تم و رب و 0202020100 -ر

 ديدن نيب هين ابنرزنلا تحد فاتح ممول أد هادو ١
 عسا

 8: ميمو باذَعدكلصْفادَنإ آر أودبكلا يكد
 ًاريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : ركذا . ةفطاع واولا : ركذاو ©

 1 . تلا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 مل حفلا نع ةيات فلالا هبصت ةمالعو بوصنم هب لوعشم : داع اخآ ©
 :ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : داع . فاضم وهو ةسمخلا ءاهسالا

 ش . لجرلل وا يحلل مسا هنال نون دقو ةرسكلا هرج

 :«نيحا ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : هموق رذنأ ذإ ©
 نم لاغتشا: لدب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم سا نوككي وا ركذاب قلعتم
 هيف 'رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : :رذتا . ةداع اخأ»

 'ءاهلاو.ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هموق . وه هريدقت ازاوج
 رج لحب يف ؛هموق رذنا» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم ف لصتم ريمض

 | . ةفاضالاب

 ,مهو مهرذنا ىتعمب موقلا نم ةفوذحم لاحبب قلعتم رورجتو راج : قاقحالاب ©

 :هيف.عفترم ريدتسم لمر وه ليقو . فقح عمج يهو . مهرايد يف نونئاك
 | 1 . داع هتتكس جاجوعالا ىلا ليمي ءانحنا

 :٠ بق . لاح بصن لحم يف افدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا ؛ رذكلا تلخ دقو ©

 : فلإلا ىلع: رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح

 ءاقتلالو بارعالا نم اهل لحم ال يتلا ةنكاسلا ثينأتلا ءاتبأ هلاصتال ةفوذحملا

 :وا رذنملا ىنعمب : ريذن عمج يهو ةمضلاب عوفرم لعاف :: . نيتكاسلا

 . نيئكاسلا ءاقتلال «تلخ).ءات ترسكو 0 نوكت

 رورحتن هيلا فاضم : هيدي . تلخب قلعتم رورجبو راج : هيدب نيب نم «©

 ا



 يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا تفذحوو ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو

 . هلبق نم ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 لصتم ريمض ءاهلاو رورجمو راج : هفلخخ نم . ةفطاع واولا : هفلخ نمو ©

 دوه لبق اوثعب نيذلا لسرلا ىنعمب هدعي نم ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف
 هراذلا دعب نمو : ريسفتلا اذه ىلع «هفلخ نم» ىنعمو هنامز يف اوثعب نيذلاو

 يف واولا نوكت نا زوجيو هموق رثنا : هلوقب «رذنلا تلخ دقو» قلعتو اذه

 لمم ال ةيضارتعا ةلج هفلخ نمو ىلا اهدعب امو ةيضارتعا (رذنلا تلخ دقو»

 نوكيو «اودبعت الأ) نيبو (هموق رذنا» نيب ًاضارتعا يا بارعالا نم امل

 نم رذنا دقو ميظعلا باذعلاو كرشلا ةبقاع هموق دوه راذنا ركذاو : ىنعملا

 مهركذاف كلذ لثم هنع رخأت نمو لسرلا نم همدقت

 ةدابع مدع مكرمأ يا بصنلا اهلحبو الب ةمغدم نا : اهلصا : اوديعت الآ ©

 نأل ردقي نأ زوميو هللا الإ اودبعت ال يأ : ىتعمب ةرسفم نوكت وا هللا ريغ

 : ال . اودبعت ال نأب يأ ةيردصم اهرابتعا دعب اهلبق رج فرح ةيريسفنتلا

 نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اودبعت . ةمزاج ةيهان

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . اه لمع ال رصح ةادا : هللا الإ ©

 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل

 لصتم ريمض ءايلاو ليلعتلا انه ديفي هبشم ديكرتو بصن فرح : فاخأ ينإ ©
 عوفرم عراضم لعف : فاحا . «نا» مسا بصن لحم يف  ملكتملا ريمض

 ةلمجو . انا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو
 . (نا» ربخ عفر لحم يف «فاخا»

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو فاخأب قلعتم رورجمو راج : باذع مكيلع ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باذع

 : ميظع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فناضم : ميظع. موي ©

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم مويل - تعن  ةفص

 ا
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  لصتتم ريمض واولاو ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضامم لعف اولاق ©

 , ةقراق 'فلالاو لعاف عفر لح .يف

 صضام لعف: : تئج . ماهفتس ١ ظفلب بيجعت تو خيبوت:ةزمه ةزمهلا : اذتثحأ ©
 : ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ريملض - لصتم ريمض «ان» و لعاف عفر لحم يف حتبفلا ىلع ينبِم  بطاخملا

 ' يف «انتئجا ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم - نيبطاخملا
 ا . اولاق لوعفم بصن .لحم

 | نأب ببوصتم عراضم لعف : كفأت . ليلعتلل رج فرح ماللا : انكفاتل ©

 ًابوجنو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو اللا ذعب ةرمضم

 : ةل انفرصت .ىنعمب «انكفأت» ةلمجو «انتئج» يف تبرعا اانا و . تناءهريدقت

 | يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأا و : بارعالا نم اهل. لم ال ةرمضملا «نأ»

 0 . تجب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 ' ريمض - لصتم ريمض انا و . كفأتب قلعتم زورجمو راج : انتهلآ نع ©

 انتملا ةدابع نع : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 . هلحم هيلا فاضملا لو روزجملا فاضملا فذحف

 ينبم'رما لعف : تئا . مدقم طرش باوج يف ةعقاو وا ةيفانئتسا ءافلا : انتأف ©

 'يف تبرعا «ان» و يلع لام كلا تقر ةلعلا فرش هرسنآ فلس لع

 . انثجف : ىنعمب (انكفأت"

 ! لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج .فرحلا ءابلا : اندعت امد ©
 يمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : دعت . ءابلاب رج

 | اندعت اب ريدقتلاو . انكفأت يف ثبرعا ان" و . تنا هريدقت أبوجو هيف رتتسم
 . كرشلا ىلع باذعلا ةلجاعم نم هب اندعوت اب يا . هب
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 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك . مزاج طرش فرح : :تنك نإ ©
 ريمض ءانلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحدملا مفرلا ريمضب هلاضتال

 . ناك مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم

 رج ةمالعو فوذحملا «ناك# ربخب قلعتم رورجبو راج : نيقداصلا نم ©

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا ٠
 لدي هلبق ام نال طرشلا باوج فذحو كدعو يف ًاقداص تنك نا : ىنعمب

 . هانعم مدقتل يا هيلع

 مداوي كنت مكامن ١"

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملعلا امنإ لاق ©
 ةمضلاب عوفرم أدتبم : ملعلا . ةفرفكمو ةفاك : امنا . وه هريدقت ًازاوج

 . لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو

 ةيفرظلا ىلع بوصنم وهو فوذحملا أدتبمللا ربخب قلعتم ناكم فرظ : هللا دنع ©

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضمو

 وهو !اندعت اهب انتأف» مهوقل ًاياوبج ءاج ميركلا لوقلاو . ةرسكلا رجلا

 كلذ ةمكح امناو مكباذع تقوب يدنع ملع ال محل لاقف باذعلاب مهاجعتسا

 . هنتاحبس هللا دنع هملعو

 هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : مكغلبأ . ةيفانئئسا واولا : مكفلبأو ©

 لصتم ريمض فاكلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمنضلا

 . عمجلل ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هي تلسرأ ام ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تلسرا . ناث

 مضلا ىلع ينبم  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضي

 ا



 !ةلمجو . تلسرأب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف.بئان عفر لحم يف
 ْ . اه لحم ال لوصؤملا ةلص «هب تلسرا»

 ' هينون ىدحخا تفذح لعفلاب هبشم لعف : نكل . ةيكاردتسا واولا : ىنكلو ©

 : . اهمسا بصن لح يف لصت“ ريمض ءايلاو ًافيفخت

 : عرابشم لعف : ىرا . «نكل» ربخ عفر لح ين اهدعب امو ةلمجلا : مكارأ ©

 .رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 ! ىلع نينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو انا ةريدقت ًابوجو هيف

 : . املعلا ىنعمب وا ةيرصبلا 0ىأر» نم يهو . هب لوعفم:بصن لحم يف مضلا

 أ ىنعم ىلع ًالاح نوكتو . مكدجا ىنعم ىلع ناث هب لوعفم : نولهجت ًاموق ©
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولهجت . مكرصبا
 ' ١ مونقل - تعن  ةقص بصن لح يف 'نولهجتا ةلمجو لعاف عفر لحم يف
 . نيلهاج ًاموق : ىنعمب

 رو ؟رأ2 57 2 00 مو رو

 وخلاني ص راء اذه ولات جيبو ليمتسس صراع هرم ١
 3 م طع د دم وعض

 88 مل ٌبازعاهفهر ديرشطبسام
 ! لع ينبم «نيح١ ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال. ةيفانكتسا ءاغلا : املف ©

 . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم ين نوكسلا

 ' ىلع ينبم ضام لعف : هوأر : ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هوأر©

 واوب ةلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا لع.رذعتلل ردقملا حتفلا
 لحن يف لصتم ريمض واولاو ةفوذحملا فلالا ىلع ةلاد ةجتبفلا تيقبو ةعامجلا

 هب لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم ءاهلاو لعاف عفر
 هلوقب هرمأ حضو دق هبم نوكي نا وا ؛اندعت اما مهلوق ىلا عجري ريمضلاو

 : . باحسلا يأ «ًاضراعا

 اثقال



 بوصنم ًاضراع باحسلا اوأر يا «هوأر» يف ريمضلا نم لاح : ًاضراع ©
 لاحلا يا لوالا هجولا نا الا . ًازييمت نوكي نا زوجيو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ءامسلا قفا يف ضرعي يذلا باحسلا وه ضراعلاو . حصفاو :برعا

 اهبضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاضراعل  تعن - ةفص : مهتيدوأ ليقتسم ©

 زوجي ال هنال ةفرعم ىلا ةفاضم ةفرعم ريغ ةيزاجم ةفاضا ةفاضم ىهو ةحتفلا

 لاحلا كلذكو ةيزاجم اهتفاضا تءاج كلذلو ةركتل ةفص اهنال ةفرعم اهرابتعا
 نيتملكلا يف ردقي يا «انل رطمما ىنعم ىلع تردق كلذلو «انرطمم» عم

 (مهلا و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةيدوا .نيونتلا

 يف اضراع باحسلا اوأر نيحف ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا .ريمض

 . مهتيدوا بوص ىلا ًاهجوتم ءامسلا قفأ ْ

 يهو بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش بارج ةيلعفلا ةلمجلا : اولاق ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ضراع اذه ©:
 ربخ : ضراع . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه

 . اياحس ضراعلا اذه اونظ : ىنعمب ةمضلاب عوفرم (اذهاا

 ريمض !ان» و . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ضراعل  تعن  ةفص : انرطمم ©

 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم

 لصفتم عقر ريمض : وه . هل لمع ال بارضالل فطع فرح : ام .وه لب ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم 0

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ؛وه» ربخ عفر لح

 . ام وه لب دوه لاق ىنعمب رمضم اهلبق لوقلاو

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هي متلجعتسا ©

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبنم ضام لعنفف يهو

 ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 كلا »+! نإ كلا



 .«ام» ىلع دوعي متلجعتساب قلعبتم رورو راج : : زوكذلا عمج ةمالع

 . هب مكلجع يذلا باذعلا وه اذه لب ىنعمب

 !نا زوجيو . حير يه ريدقتلا نوكي يا يه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : حبر ©

 هب متلجعتسا ام وه اذه لب هريدقت فوذحم أدتبم ربخ ؛وه» ريمضلا نوكي

 'وهباذه لب ىنعم ىلع ؛هب متلجعتسا ام وه» نم الدب «حير يه» ةلمجو

 .ال دامع وا لصف ريمض اوه) نوكي وا . حير يه هب متلجعتسا يذلا باذعلا

 ,لاق يأ «حير يهل ةيمسالا ةلمجلا بخ أدتبم عفر لح يف اما و . هل ل

 . حير يه هب متلجعتسا ام لب لق : ىلاعت هللا

 : اهيف حيرل - تعن ةفص عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا: ميلا باذع اهيف ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل 'تعن  ةفص : ميلأ
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 هيف رتتسم نيمض لعافلاو ةمضلا هعقر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لك رمدت ©

 : لك ٠ خيرل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا.ةلمجلاو يه هريدقت ًاناوج
 ١ . ةحتفلا هبصن ةمالعو.بوصنم هب لوعفم

 ةلالدل تعنلا فذحو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : عىش ©

 ْ يح ءىش لك رمدت يا هيلع توعنملا

 را زمام : ىنسب ةقوذح لاحي وا رمدتب قامشم رورو راج : اهير رمأي ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : . اهبر رمأب ةرسيم

 ش . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع يتبم لصتم يمض ءاهلا و فاضم رهو

 : مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوحبصا . ةيببس ءافلا : اوحبصأف ©

 . ةقراف فلالاو همسا غفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلانصتال

 سؤال



 هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىري . اط لمع ال ةيفان

 : نكاسم . ال لمع ال رصح ةادا : الا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا

 دقو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف بتان

 ةيآلا عجارت . ةريثك روس يف تبرعا : نيمرجملا موقلا يزجن كلذك ©

 . «سنوي» ةروس نم ةرشع ةثلاثلا

 ارضك عفت السود وكن فخ كسمدَو
 ميديا لرسوم هع هين يعقد

 هباواكائمِهبداَهوطا اعد ودعج او اكةإ ءهقنت

 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانئتسا واولا : مهانكم .دقلو ©

 ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نكم . قيقحت

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 . ةوقلاو ةورثلا نم مهانكم دقلو يا . هب لوعفم بصن

 . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح : اميف ©

 . نكمب قلعتم رورجملاو راج او

 ال «ام) ةلص «نا» و ةيفانلا (ام) ىنعمب ةلمهم ةفنغ : نا : هيف مكانكم نإ ©
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو تبرعا . « انكم » و بارعالا نم امل لحم

 عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 . نكمب قلعتم رورجبو راج : هيف . روكذلا

 اهيارعا برعتو ىلرالا ؛انكم» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاعمس مهل انلعجو ©

 دل الا



 : روزجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها ؤ رج فرح ماللاو
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاعمس ٠. لعجب قلعتم

 أ اهلثمأ ناتيوصنم 'ًاعمس» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ةدكفأو ًاراصبأو ٠

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ش

 ١ : قنغأ .' ا لمع ال ةيفان : ام .ليلعتلل ةيفانئتسا ءافلأ : مهشع ىنغأ امف ©

 ' . رج فزح : نع . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ' يف وهو ىنغأب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج ل يف نيبئاغلا ريمض «مهاو
 0 . مهعفت | ىنعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم

 امهلاو ٠ ةمضلاب عوفزم لعاف : مهتدثفأ الو مهراصبأ الو مهعمس ©

 . ئفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز (ال» و ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ناب رنعتو ا"مهعمسأا لع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مهتدتفأو مهراضبا

 1 1 . اهبارعا

 | هقل لع برصنم اقفل رورج مسا : ءيث . دئاز رج بفرح : عيش نم ©

 ' ةفوذحم لاحب ًاقلعتم ًارورجبو ًاراج اءيش نما نوكت نا زوجنو . هب لوعفم

 | نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفتسا مشا «ام) تبرعا اذا (مهنع ىنغا ايف» يف !ام» نم
 ! ءيشانم ىنعمب ينايب رج فرح «نم» نال ىنغال هب ًالوغفم بصن لحم يف
 . ةنم ليلقلا وهو ءانغالا نم

 قلتم ببطن لح يف نوكسلا ىلع ينبس نمزلل فرط : نودححم اوناك نإ ©

 مضلا ىلع. ينبم صقان ضام لعف «ازناك) و ليلعتلا ىرجم ىرج دقو ىنغأب
  فلالاو «نإك» مس | عفر لحم يف لصتم ريمض ىاولاو ةعايجلا واوي هلاصتال

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :: نودحجي . ةقراف

 'اوناكف ةلمجو (ناك» ربخ بصن لحم يف «نودحجيا ةلمجؤ . لعاف عفر لحم

 ! . ةفاضالاب رج لحم يف نورفكي اوناك يا «نودحجي

 :هيلا اضم : ةلالجلا ظفل هللا . نودحجيب قلعتم رورجبو راج : هللا تابآب ©
 : . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 امثال



 عجارت . ةيثك روس يف تبرعا : نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو ©
 . «ةيئاحجلا» ةروس نم نوثالثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا

 مهلعأ ثيل [فرصو يرش ني تلو حام اتكلم دَمِلَو ١ 000 ا آذآ

 88 نوي
 :ام . ةقباسلا ةبآلا يف ةدراولا «انكم دقلو» بارعا برعت : ام انكلها دقلو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكلوح ©
 رج لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو
 . ةكم لها مه نوبطاخملاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةقابضالاب

 «ام» لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : ىرقلا نم ©

 مهلعلا لاق كلذلو ىرقلا لها نم يا ىرقلا نم مهنوك ةلاح : ريدقتلا

 هيلا فاضملا ميقاو مولعم هنالو اراصتخا فاضملا رورجملا فذحف «نوعنجري

 ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو ٍينايب رج فرح «نم#و .هماقم

 . رذعتلل فلالا

 : تايآلا . اهبارعا برعتو ؛انكلها» ىلع واولاب ةفوطعم : تابآلا انفرصو ©
 عمجب قحلم هنال ةحتفلا' نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ىتش هوجو ىلع اهانررك يا ماسلا ثنؤملا

 ريمض مهد و (نا» تارخإ نم لعفلاب هبشم فرح : نوعجري مهلعل ©

 عفر لحم يف «نوعجريا ةيلعفلا ةلمجلاو «لعل» مسا بصن لحم يف نييئاغلا

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو . اهربج
 . هللا ىلا نوبوثي ىنغمب لعاف عفر
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 - معصب ةهيل ايوا وذ نماوذ نير رت

 88 نورتنأو كامو كلو 0 رسم رد ذآ

 :. الهف ىنعمب ميدنتو خيبوت فرح : الول . ةيفانثتسا ءافلا : مهزصن الولف ©

 :بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهل و ختفلا ىلع ينبم نضام لعف : رصن
 ! . مدقم هب لوعفم

 : اوُدختا . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : اوذختا نيذلا ©

 .لحب يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلَغ ينبم ضام لعف
 ل ال لوصوملا ةلض اهدعب امو «اوذختا» ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 وهو :(نيذلا» لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعلا فذحو بارعالا نم امل

 . ذختال لوالا لوعفملا وه يا مهوذختا : ريدقتلا . لحملا بوصنم

 رورجملاو راجلا يا (ىنال (ةحآ» نم لاحب قلعتم رورجبو راج : هللا نود نم ©
 :ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةهآل ةمدقم ةفصب ناقلعتم

 ْ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 ناث هب لوعفم : ةمآ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح : ةهلآ ًانابرق ©

 | مهب ابرقتم ءاعفش مهوذختا : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ذختال

 لالخالل هنم ًالدب ةملآو ةيناث ًالوعفم ًانابرق نوكي نا حصي الو . هللا ىلا

 ش ش . ىنعملاب

 بازعا برعت : اولض . باضالل فانثتسا فرح : .مهنع اولض لب «
 راجلاو نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه) و رج.فرج : نع . «اوذختا»
 ْ . مهترصن نع اوباغ لب : ىنعمب اولضب قلعتم رورجملاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانئتسا واولا : مهكفإ كلذو ©

 عوفرنم «كلذ» ري : كفا . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ًأدتبم عفر

 كلذو .: ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهلو ةمضلاب

 العال



 . مهنع مهالضو مهل مهتملا ةرصن عانتما ىلا ةراشالاو مهبذكو مهقالتحا

 ضام لعف : اوناك . ةيردصم : ام . ةفطاع واولا : نورتفي اوناك امو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نورتفي . ةقراف فلالاو «ناك» مسا

 ريخ بصن لحم يف «نورتفي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نورتفي اوناك» ةلمحو . «ناك»

 : ريدقتلا (مهكفا» ىلع فوطعم عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اماو

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم سا «اما' نوكت وا . مهؤارتفاو
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «مهكفا» ىلع ًافرطعم

 لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا

 5 هنورتفي اوناك امو : ريدقتلا هب لوعفم هنال

 هب

 0 را
 © قيزن يمزق دلو عنيفا ارجو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةيفانئتسا واولا : انفرص نإو ©
 ىلع ينبم يضام لعف : فرص . ذإ ركذاو هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا

 . انلمأ يا ةفاضالاب رج لح يف «انفرص» ةلمجو . لعاف

 هب لوعفم : ًارفن . انفرصب قلعتم رورجمو راج : نجلا نم ًارفن كبلإ ©

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نجلا نم .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . اًارفنا نم

 نم وا «نجلا» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نآرقلا نوعمتسي ©
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو اهصصخت دعب ارفن»

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :نآرقلا .لعاف عفر ل يف لصتم

 الا



 . هقرقت تناؤ هيلا نوعمتسي يأ

 يف ةذراولا «اولاق ... هوأر املف» بارعا برعت : اولأق هورضح  املف ©
 00 . نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا

 'لعف ئهو - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اوقصنا ©
 .ممنم واولإو ةسمخلا لاعقلا نم هصراضم نال نونلا فاح ىلع ينيم رما

 0 نيعمتسم اوتكسا

 ىلع يتيم لوهجملل ينبم فام لعف : يغق . تبرعا : اولو يضق املف ©

 ؛تممتا نيحف. ىنعمب وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لغافلا بئانو حتفلا

 0 00. ةاولاق» بارعا برعت : اؤلو . اوبهذ هتءارق

 رج لع ف نياشلا ريمصف مهل و اولوب قلعتم رورجيو راج : مهموق ىلإ ©

 . ةفاضالاب

 ركذم عمج هنال ءايلا هبصن .ةمالعو بوصنم 4اولو» ريمض نم لاح : نيرذتم ©

 يا مهموق نورذني : ىنعمب . درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 ْ . قحلا لوبق كرت نم مهنيفوحم

 ا
 2” عمال تح تك اسم و آذآ 5

 َنسيالكَرِصض ت ومركب م لن ايتك انيس آد يأ ٠

 ه© ريكس رطل أل رئي يدب

 ,لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضان لعف : اولاق ©
 ْ . ةقراف فلالاف لعاف عفر لحم يف

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم فاضم ىدانم : موق ءادن ةادا : انموق ان ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا رمض - لصتم ريمض «اناو

 :' لوقلا لوقم - هب لوعفم بصت لحم يف ةلمجلاو . محلل اولاق يا ةفاضالاب

 لالا ل



 ىدحا تفذح اننا هلصاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : انعمس انإ ©
 - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض «ان» و لامعتسالا ةرثكل ًاراصتخا نينوئلا

 ىلع ينبم ضام لعف : عمس . «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 . ؟نأ» ربخ عقر لحم يف ؛انعمس» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ضام لعف : لزنا . ةحففلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لزنأ ًاياتك ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم
 . اباتكل ةفص بصن لحم يف «لزنا» ةلمحو . وه

 رورجم هيلا فاضم : ىسوم . لزنأب قلعتم رورجتو راج : ىسوم دعب نم ©

 هنال ةرسكلا نم ًالدب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . يمجعا مسا هنال فرصلا نم عونم

 و رج فرح ماللاو ًاضيا ةحتفلاب ةبوصنم ًاباتكل - تعن  ةفص : امل ًاقدصم «©أ

 رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اما

 . اقلصمب قلعتم

 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هيدب نيب ©
 هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيدي . فاضم وهو 1

 ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم

 . هتقبس يتلا بتكلل اقدصم

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : قحلا ىلإ يدهي ©

 رورجمو راج : قحلا ىلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل
 ىلا يدهي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ىلإب هيلا تدعت يذلا اهوعفم وهو يدهيب قلعتم

 نم ًالاح لح ين نوكت نا زوجيو . ًاباتكل - تعن  ةفص بصن لحم يف «قحلا
 . ةفوصوم ةركن هنا رابتعا ىلع «اباتك»

 «قحلا ىلا ىلع واولاب فوطعم رورجلملاو راجلا : ميقتسم قيرط ىلإو ©:

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم قيرطل :تعن  ةفص : ميقتسم . هبارعا برعيو 0

 . ميرق قيرط ىلا يدهبو يا ةرسكلا

 لالا #



 نش ميو ماتوا هدأ يسياصقي 3١

 . © ريل ناد
 ' رما :لعف : اوبيجا .'ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا :' اويدجأ انموق اي ©

 ١ لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوتلا فذح ىلع ينبم

 ٠ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هللا يعاد ©

 يعاذلا : ىنعمب ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 0 . (886) دمحم ميركلاأ لوسرلا وهو هللا ىلا

 ' هب . اهبارعا برعتو «اوبيجا» ىلع واولاب ةفوطعم : رفغي هب اونمآو ©

 ! بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف « رفغي ١و . اونمآب قلعتم رورجبو
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو  رمألا -
 00 وه

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رفغيب قلعتم رورجبو راج : مكبونذ نم مكل ©
 : ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا :. بونذ . ضيعنبتلل رج فرح :نم

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نييطاخملا ريمض  لصنتم ريمض فاكلاو
 :«نما نال (رفغيا لوعفم فذحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ش . مكبونذ ضعب مكل رفغي : ىنعمب هيلع ةلاد ةيضيعبتلا

 : نوكس اهمزج ةمالعو اهبارعا برعتو «رفغي» ىلع واولاب ةفوطعم : مكرجيو ©
 | ريمُم - لصتم ريمض فاكلاو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو اهرخآ
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعشم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبس - نيبطاخملا

 .روكذلا

 .باذعل تمعن  ةفص : ميلأ .مكرجيي قلعتم رورجمو راج : ميلأ باذع نم ©
 00 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورج
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 ةيلؤأ وذ مراسل ضالا و رقم سيشكل ١
0 000 
 © ند ٍلكَضْفَدْبَلَو

 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا واولا : بجيب ال نمو ©

 .«نما» ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ًأدتبم عفر لح يف

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نيثكاسلا ءاقتلال هواي تفذحو هرخآ نوكس همزج

 . «نم١ ىلع دوعي وه هريدقت ًازارج

 يف ةعقاو ءافلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : سيلف هللا ىعاد ©

 . وه هريدقت ازاوج رتتسم

 : زجعم . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا : ضرألا يف زجعمب ©

 رورجتو راج : ضرالا يف .٠ «سيل# ريخخ ةنال الحم بوصنم اظفل رورجم مسا

 لدي هلبق ام نال اراصتخا ازجعم» لعافلا مسا لوعفم فذحو زجعمل قلعتم

 . هنم تلفمب يا هللا زجعمب سيلف ىنعمب هيلع

 رورجمو راج : هل . تبرعا : سيل . ةفطاع واولا : هنود نم هل سيلو ©

 نم لاحب قلعتم رورجمو راج : هنود نم . مدقملا «سيل» ربخب قلعتم

 . هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمدقم ةفص هنال «ءايلوا»

 نزو ىلع فرصلا نم عونمت هنال نوني مو ةمضلاب عرفرم «سيل» مسا : ءايلوأ ©

 . ءارصن يا  ءالعف

 باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوأ ©

 . يعادلا نع نيفرصنملا ىلا ةراشالاو

 - تعن - ةفص : نيبم .«كئلوا» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيدم لالض يق

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم لالضل

 لاله
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 نم نيعستلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف برعا ةميركلا ةيآلا هذه نم ربكألا مسقلا ©

 ٠ . «ءارسالا) ةروس

 ' لعق : يعي . بلقو مدجو بصن فرح : مل .ةفطاع واولا : يعي ملو ©
 ' ىيعيأ يبع نم ةلعلا .فرح هرخخآ فذح همزج ةمالعز ملب موزجم عياضم

 ريمض لعافلاو ههجو فرعت مل اذا : رمالاب تيينع نم وا زجع : ىتعمب
 ْ . وه هريادقت ًاناوج هيف رتتسم

 رداع ول فاوسالاون ريتا انجلو 3١

 ! عرفزم ًاظفل رورجم مسا : رداق . يفنلا ديكأتل دئاز رج:فرح ءابلا : رداقب ©

 ١ : «نأ» ريخ هنال الخ

 يف حتا لع ينم ثاثلا يمض ةنها و يعيب قمتم رورو راج ؛ نهقلخي ©

 1 .٠ ةفاضالاب رج ل

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتبم هب لوعفم: ىتوملا ©

 : باجيالا هب دصقيو يفنلا نع هب باجي هل لمع ال باؤج فرح: هنا ىلب ©

 ' لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هنا . يفنم ماهفتسال باوج انه يهو
 . «نا» مسا بصن لحم يف لصتم ريمْض ءاهلاو ليلعتلا ديفي

 فاضم : ءيش . «نا» :ربخب قلعتم رورجبو راج : ريدق ءيش لك ىلع ©

 | عوفرم «نأ» ربخن «ريدق» و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 الا[



 اتيواكاذ فك ةمرتل راكائاوزكك رشي و 3 لح
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 © نورك فاعيباذخأ قوم لَ

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : راثلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي مويو ©
 . نيرفاكلا ىلع رانلا ضرعت موي ىنعمب نيرشعلا

 ىنعم ىلا عجرف يفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمه ةزمملا : قحلاي اذه سيلأ ©

 . تابثالا يف ةغلابم يفنلل راكنا ماهفتسا وه وا ًاماهفتسا سيل وهو ريرقتلا

 ىلع ينبم ةراشا مسا ااذه» و حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل

 اوقوذف - هلوق ليلدب باذعلا ىلا ةراشا وهو «سيلا عفر لحم يف نوكسلا
 هللا دعوب مهئازهتسا ىلع مهل خيبوتلاو مهب مكهتلا : ىنعملاو  باذعلا

 ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا : قحلاب .  نيبذعمب نحن امو  مهلوقو هديعوو
 . ؟سيلا ربخ هنال الحم بوصنم اظفل رورجم مسا : قحلا . يفنلا ىنعم

 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلب اولاق ©:

 ةقباسلا ةيآلا يف برعا : ىلب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم 1

 . قح هنا معن اولاق ىنعمب

3 

 مسقلا واوب رورجم هب مسقم : بر . رج فرح مسقلا واو واولا : اذيرو ©

 هب مسقملا فذحف انير قحو يا فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو
 - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض «ان» و هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 نم ةئاملا دعب ةسداسلا ةميركلا ةيآلا عجارت . ةريثك روس يف برعا اهدعب.امو

 متنك ام ببسب باذعلا اوقوذف يا ةيببس انه ءافلاو «نارمع لا ةروس

 . نورفكت

 الال ]د
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 . - كنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ؛ ىلع ىنبم ضام لعف : ريص . ةيردصم: ام . رج فرج فاكلا : ريص امك ©

 098 ظ . حفلا
 ' ركذملا عمجب قحلم هنال واولا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : مزعلا ولوأ ©

 , . هل دحلاو ال ووذ. : ىنعمب عمج يهو ظفلت الو واوب بتكت 3 ةملكلاو ملاسلا

 : هيلا فاضم : مزعلا . بحاص ىنعمب وذ : ةدحاو عمج مسا يه ليقو

 ' «ام) ةلض «مزعلا ولوا ربص# ةلمجو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب :رورجم
 : ردصم ليوأتي اهدعب امو ةيردصملا «ام١ و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 : . فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو . فاكلاب رج لحم يف
 ! ىنعنمب (سا فاكلا نوكت وا . مزعلا يلوا ربصك ًاربص ربصاف : ريدقتلا

 ' ريصاف يأ ًاقلعتم ًارورجم ال ةفاضالاب: رج لحم يف اهدغب ام نوكيف «لثم»

 لوعفمل ةفص هنا ىلع بصنلا فاكلا لحم نوكي يا .مزعلا يلوأ ربص لثم ًاربص
 .فوذحم قلطم

 ' ةلاح : ىنعمب يا مزعلا يلوا نم لاحب قلعتم رورجبو,راج : لسرلا نم ©

 مزعلا يلوأب دارملا» ضيعبتلل «نم» نوكت نا زوجيو ..لسرلا نم مهنوك
 لضرلا ةفص مزعلا ولوا نوكيف نايبلل نم نوكت نا زوجيو . ءايبثألا ضغب

 . مهلك

 -_ المخ



 لعف : لجعتست . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : مهل لجعتست الو ©:

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عاضم

 رج لحم يف نييئاغلا ررمض «مه» و رج فرح ماللا . تنأ هريدقت ًابوجو
 شيرق رافكل لجعتست الو ىنعمب لجعتستب قلعتم رورجملاو راجلاو' ماللاب
 . رخأت ناو مهب لزان هناف هليجعتب محل عدت ال يأ باذعلاب

 مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و لعفلاب هبشم فرح : مود مهنأك ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : موي . «نأك» :

 عراضم لعف : نوري . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلا : نودعوب ام نوري ©

 مسا : ام . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 لعف : نودعوي . هب لوعفم بصن لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 عفر لحب يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «نودعويا ةلمجو . لعاف بئان

 لوعفم هلال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو

 . هب نودعوي ام وا هنودعوي ام : ريدقتلا .هب

 فرح : مل . «نأك» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةعاس الإ اوثيلي مل ©

 فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوثبلي . بلقو مزجو يفن
 ةادا «الا» و . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةعاس . اهل لمع ال رصح

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ًابوصتم  نامز فرظ - هيف ًالوعفم نوكت

 . ةعاس نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : راهث نم ©

 وا ميركلا لوسرلا نم غيلبت يا غالب اذه  هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : غالب ©

 . غيلبت يا ةظعوملا يف ةيافك هب متظعو يذلا اذه

 ب اله



 : كلم هل لمع ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانغتسا ءافلا : كلهي لهف ©

 : . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف

 ؛ عوفرم لعاق بئان : موقلا ٠ امل لمع ال رصح ةادا :.نوقسافلا موقلا الإ ©

 . اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم موقلل - تعن  .ةفص : نوقسافلا . ةمضلاب

 ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنال واولا

 . هبجومب لمعلاو هب ظاعتالا نع نوجراخلا الا كلبي لهف



 ١ زهقت ةارصوعا فنانا *
 ةيلعفلا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . امل لحم ال هتلص هدعب

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك © :
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 اوعنتماو اوضرعاو يا اهبارعا برعتو «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم : اودصو «© .

 يأ هللا ليبسو .٠ ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا

 . مالسالا

 : لضأ . « اورفك نيذلا  ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمملا : مهلامعأ ٌلضأ ©

 دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 «مه) و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لامعا . هناحبس هللا ىلع

 اهلعج يأ اهطبحاو مهلاعا لطبا ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 . ةعيضملا يا لبالا نم ةلاضلاك

 مآ
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 ةدارل «اودصو اورفك نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : اولمعو اونمآ نيذلاو ©

 ّْ . اهنارعا برعتو ةقباسلا ةيآلا يف

 قل ةحدلا نم دب ركل هن ةالهو برص هب لؤ مس: تاحلاصلا
 1 . 0 تقلا عيب حلما

 ' . اب زج ل وف نركسلا الح ينم لوصرم مسا هالو رج فرح ءاببلا
 ! ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزن
 : . اهل لحم ال 'لوصوملا ةلص ؛لزنا ةلمجو . وه هريذقت ًاناوج هيف رتتسم

 , ٠ ةيضارتعا واولا ٠ لزنب قلعتم رورجمو راج : قحلا وهو دمحم ىلع ©

 ' ناهزالل ديكأت اهيف بارعالا نم ال لحم ال ةيضارتعا اهدعن ةيصمسالا ةلمجلاو

 : . ةمضلاب عوفرم اوه ريخ.: قحلا . أدتبم عفر

 نينئاغلا ريمض «مه» و قحلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم روزجيو راج : مهير نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةارنمآ نيذلأ» ربخ عفر لحب يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهتائيس مهنع رفك ©

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم:ضام لعف :رفك

 راجلاو .. نعب رج لحم يف نييئاغلا ريمثض ؛مها و رج فرح : نع وه

 ريمض (مهج١ و و ؟تاحلاصلا» بارعا برعت : تاكينس : 0 تا درج

 1 . ةفاضألاب رج لح يف نيبت

  لوعفم : لاب . اهيارعا برعتو «رفك» ىلع واولاب ةفرطعم : مهلاب حلصأو .
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 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 مهنأشو مهلاح حلصاو يا ةفاضالاب

 قفا اوما دوي ااوعبا اوكي را أللَك *
 رص له :

 9 هلك يكرم بريل 711

 لع يف دب ةلمجلاو ادم عقر لع ف نوكملا لع يشم اا سا: كلذ ©

 تائيس ريفكتو نيقيرفلا دحا لامعا لالضا وهو رمالا كلذ يا . هربخخ عفر

 («كلذ» نوكي نا زوجيو « قحلا ءالؤهو لطابلا ءالؤه عابتا ببسي نئاك يناثلا

 راجلا لحم نوكيف ببسلا اذهب كلذ رمالا يا فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف

 فاكلاو دعبلل ماللاو لوالا ىلع اعوفرمو اذه ىلع ًابوصنم رورجملاو

 . باطخلل

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . رج فرح ءابلا : نيذلا نأب © .
 امو «نأ» و «نأ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 . هلمم هيلا فاضملا لحو «ببسا فاضملا رورجملا فذحف . .نيذلا

 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : لطابلا اوعبتا اورفك ©

 ةلص «اورفك» ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ةلمجو «اورفكا بارعا برعت : اوعبتا . بارعالا نم اهل لحم ال لوصؤوملا
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لطابلا . «نأ» ربخ عفر لحم يف ؛اوعبتا»

 اورفك نيذلا نا» ىلع واولاب ةفرطعم : قحلا اوعبتا اونمآ نيذلا ناو ©

 . اهبارعا برعتو «لطابلا اوعبتا

 نيبئاغلا ريمض «مه» و قحلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : مهبر نم © '
 . ةفاضالاب رج لحم يف

 كك قريشا



 يتبم ةراشا مسا : اذ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبنم مسا فاكلا : كلذك ©
 ' ةلمجلاو باطخلل فاكلاو دععبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . .' هللا برضي برضلا كلذ لثم يا . أدتبملا ربخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا

 : ريدقتي فوذحم قلطم لوعفلل - ًاععن - ةفص بصن لخم يف فاكلا نوكت وا

 . كلذ لثم ًابرض برضي

 : ةلالجلا ظفل هللا ةمضلا هعفر ةمالغو عوفرم عزاضم لعف : هللا برضي ©

 ْ 1 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 بوصنم هب لوعفم : لاثمأ . برضيب قلعتم رورجنو زامل : مهلاشثمأ سانلل ©
 .+ ريغَضْلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و ةحتفلا هبصن ةمالعو

 مهلاثما برضي هنا ىنعم ىلع نيقيرفلا نم نيروكذملا ىلا وا سانلا ىلا عجار

 . سانلا لجأل

 00 _ همر 1 ع اسس ماو 0 هل ص هم

 رددشف موس اذإ اح بيو وهَكَي امتلأ

 0 ض
 د و 0 كو اوت 1 نك ومهتبرو و

 ارث 52 02

 0 7 ايصال 1

 . نوكسلا ىلع ينم نيزلا نم لبقتسي ام فرظ : اذإ . ةييفانكسا ءانلا : اذإف ©
 ش . طرشلا .ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ

 , ضام لعف : متيقل . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلبجلا : نيذلا متيقل ©

 : ريض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ئنبم

 ' . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عقر لحم يف مضلا ىلع ينبص  نيبطاخمملا

 ّْ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.نيذلا

 | ضام لعف يهو بارعالا نم اه لمع ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمسجلا : اورقك © .
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 لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . برخلا وهو ءاقللا نم «متيقلا» و . ةقراف فلالاو

 بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : باقرلا برضف ©

 بوصنم - ردصم - قلطم لوعفم «برضا و طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو ْ
 . لعفلاب ظفللا نم ًالدب عقو هثال هلماع فذحو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 : هلصاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجن هيلا فاضم : باقرلا

 ىلا ًافاضم هبانم بينأف ردصملا مدقو لعفلا فذحف ًابرض باقرلا اوبرضاف

 . مهرلتقاف ؛ ىنعمب ديكوتلا ىنعم ءاطعا عم راصتخا هيفو لوعفملا

 : متنخلا . تيرعا : اذإ . ءادتياو ةياغ فرح : مهومتنختا اذإ ىتح ©

 ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم
 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ميملا عابشال واولاو روكذلا عمج

 مهلتق مترثكا ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف (مهومتنختا» ةلمجو . هب

 ارسل نم 1 لعل عاج رش طرق بارجة قاثولا اودشف ©

 ف لصتم ريمض واولاو . سلا لامثكلا نم هعراضم نال نوثلا فلاح لع

 , ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قاثولا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم

 انه اهانعمو هل لمع ال ليصفت فرح : اما . ةيفانئتسا ءافلا : دعب ًائم اماف ©
 اماف ريدقتب رمضملا هلعفب بوصنم  ردصم.  قلطم لوعفم : ًانم . رييختلا

 هعاطقنال مضلا ىلع ينبم نامز فرظ : دعب . مهيلع اونم مث وا ًانم نونمت

 اماو يا اهبارعا برعتو هانم اما» ىلع واولاب ةفوطعم : ىقح ءادف امأو ©
 . نأ ىلا ىنعمب رج فرح : ىتح . ةيدفلا مهنم اوذخ وا ءادف نودفت !
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 ! «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اهرازوأ برحلا عضت ©
 ؛ هب لوعفم : رازوا . ةمضلاب عوفرم لعاف : برحلا . ةختفلا هبصن ةمالعو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم
 ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اهرازوا برحلا عضت» ةلمجو . هب لوعفم بصن ل
 . رج لع يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةريضملا «نأ» و . بارعالا نم اه لع

 . :مهلاقثا برحلا لها عضي ىتح ريدقتب ءاضقنالا نع ةيانك لوقلاو . ىتحب

 ١ : ةريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 دعبلل ماللاو كلذ اولعفا يا هب لوعفم بصن لحم يف وا . كلذ رمالا

 ! . باطخلل فاكلاو

 ' : ءاشي . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانتسا واولا : هللا ءاشي ولو ©

 ' عوفزم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 نالو ًاراصتخا لوعفملا فذحف . ماقتنالا هللا ءاش ول ىنعمب ةمضلاب ميظعتلل

 ! بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجملا: مهنم رصتنال ©

 ! لعابفلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رصتنا . ؛ول» بارج يف ةعقاو ماللاو

 نيئئاغلا ريمض ؛مها وارج فرح : نم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 ' ١ مهنم مقتنال : ىنعمب رصتناب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب زج لحم يف
 .كففخم هنال هل لمع ال كاردتسا فرح : نكل . ةذئاز واولا : وليدل نكلو ©

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف اولبي» و ليلعتلل رج فرح ماللا : ولبيل
 . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب

 , امؤ ةرمضملا «نأ) و تارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص (ولبيا .ةلمجو

 . زمضمَب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . ضعبب مكضعب ولبيل لاتقلاب مكرما نكلو : ريدقتلا

 ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لؤعفم : ضعبب مكضعي ©
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 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم
 . ولبيب قلعتم رورجمو راج : ضعبب . روكذلا عمج

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانثتسا واولا : اولتق نيذلاو ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اولتق . أدتبم عفر لحم

 . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اولتق» ةلمجو

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اولتقب قلعتم رورجمو راج : هللا ليبس ىف ©

 ٠ ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم .

 طرشلا ىنعم نمضتملا «نيذلا» باوج يف ةعقاو ءافلا : مهلامعا لضب نلف © :

 لعف : لضي . لابقتساو ديكوتو بصن فرح : نل . «"نم» ىنعمب يأ

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب برصنم عراضم
 «مهل و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لامعا . وه هريدقت
 . مهلاعا عيضي نلف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ف ء”سو 2 1

 © ملل مديهبس 0

 ةدراولا ؛اولتق نيذلا» أدتبملل ناث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهيدهيس © :

 : يده .  لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 (مه) و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 . هيلا مهيدهيس ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض

 ةمالعو اهبارعا برعتو «مهيدهيس» ىلع واولاب ةفرطعم : مهلاي حلصيو ©
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم «لاب» و ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر

 مهنأشو مهاح حلصيسو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه»و

 مال



 00 # ملا هلي *
 ' ةمالعو اهبارعا برعتو «مهيدهيس١ ىلع راولاب ةفوطعم : ةنجلا مهلخديو ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ؛ةنجلا» و ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر

 باضتنا بصتنا رجا فرح فذح املف ةنجلا ىلا مهلخديو لصالاو . ةحتفلا

 أ . ةرشابم هيلا لعفلا يدع يا.هب لوعفملا

 ' ةلض نوكت وا ةئجلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهل اهفرع ©

 وأ اهنيبو مه اهملعأ : ىنعمب مه اهفرع يتلا ةنملا ريدتتب فوذح لوصوم

 / لع ينبم لضتم ريمض ةاهااو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمصض لعافلاو
 ؛ يف نيبئاغلا ريم «مه١ و رج فرح ماللاو هب لوعفم بصن لحم يف نؤكسلا

 . فرعي قلعتم رورجملاو راخلاو . ماللاب رج لحم

 2 ل 1 اس |
 0 © رمان 121 هلااورضتن إماَءَنَدلاَبَي ١

 : .بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ادا: اي: نيذلا اهبأ اب ©
 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز «اه)و

 00 . يأل نايب فطع وا ؟يأ» نم لدب

 ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : اوثمآ ©
 ١ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتإل مضلا ىلع
 : ٠ 2. ةقراف فلالاو

 طزشلا لغف عراضم لعف : اورصنت . مزاج طرش فزح : اورصخت نإ ©

 لعاف عفرب لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم
 0 000 ةقراق فلالاو

 ! ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا.ظفل اللا : مكرصني هللا ©
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 لعف : مكرصني . هلوسرو هللا نيد اورصنت نا : ىنعمب ةحتفلا بصنلا

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو نإب موزجم  هؤازج  طرشلا باوج عراضم

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ره هريدقت ًانوج رتتسم ريمض لعافلاو
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . مكل حتفيو مكودع ىلع مكرصني : ىنعمب

 برعتو (رصني» لع ةفوطعم : تبشثي . ةفطاع واولا : مكمادقا تيثبو ©

 ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكمادقا . اهبارعا

 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم

 . برحلا نطاوم يف مكمادقا تبثيو ىنعمب روكذلا عمج

 ©« ممارس ملدا َهَكَرلَو
 نا زوجيو . ةعبارلا ةيآلا ين «اولتق نيذلاو» بارعا برعت : اورفك نيذلاو ©

 هرسفي يذلا لعفلاب هب ًالوعفم بصن لح يف «نيذلا» لوصوملا مسالا نوكي

 . اورفك نيذلا سعتأ : ريدقتب «ًاسعت١»

 ( نم ١ ىنعم نمضتملا « نيذلا ١ باوج يف ةعقاو ءافلا : مهل ًاسعتف ©

 لعفل هب ًالوعفم نوكي وا فوذحم لعفل قلطم لوعفم : ًاسعت . ةيطرغلا
 ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . مهل ًاسعت هللا ىضقف : ريدقتب فوذحم

 (مه»و رج فرح ماللاو ءادتبالا وهو لوالا اههارعا هجو ىلع «نيذلا»

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . .سعت

 نأل (ًاسعت» بصن يذلا لعفلا ىلع واولاب فرطعم : مهلامعأ لضأو ©
 مهلابعأ طبحأو يأ مهامعأ لضأو مهل ًاسعت ىضقف وا مهل ًاسعت لاقف :ئنعملا

 بوصنم هب لوعفم : لامعأ . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 © ملمع طلة سلَرأأَم اماوُهَو مهنا هاا سك 210 و 2 د 7 ٌَ

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه١:و ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مهنأب كلذ «©
 : . «نأل مسا بصن

 ٍْ ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ام اوهرك ©

 ربخ عفر :لخ يف ةيلعفلا ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف: عفر لحم يف لضتم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبف لوصوم مسا : ام .«نأ»

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللا لزنأ ©

 : ..ٌبارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل
 , لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو

 ١ فيلاكتلا نم هيف هللا لزنا امو نآرقلا يا . هللا هلزنا ام : ريدقتلا .هب

 | . ماكحالاو

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مهلارعأ طبحأ . ةيببس ءافلا : مهلامعأ طيحأف ©
 . ةقباسلا

 ورافع كدي ل 0 ١
 © ايلا ترك لو 201

 ْ يآ يف نك اهرخآ ةثك روس يف برأ ةسيركلا آلا هذه نم مظنألا مسننا ©

 . (رفاغ» ةروئس نم نينامثلاو ةيناشلا

 ' لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعنف : مهيلع هللا رمد ©

 لم يف نيبئاغلا ريمض ؟مه»:و رج فرح : ىلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ' هلبق ام نال اراصتخا لوعفملا فذخو زمدب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج

 ' . مهدالوأو مهاوماو مهسفنا نم مهب صتخا ام رمد .: ىنعمب هيلع لدي

 8مل



 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل . ةيفانئتسا واولا : نيرفاكللو ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . درفملا يف ةكرحلاو

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم : اهلاثمأ ©
 ريمدتلا نال ةكلهلل وا ةروكذملا ةبقاعلل دوعي ريمضلاو ةفاضالاب رج لحم يف

 . اهيلع لدي

 درا 7 ور -21- :
 تك مط وفلَر كا نواوماءَندالْوَمَسأكٍكلَ 1١١

 4نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هللا نأب كلذ ©

 : نيذلا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ؛نأ» ربخ : نيذلا ىلوم ©

 . ةفاضالاب رج لخم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا 1

 ضام لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اونمآ ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع .ينبم
 . ةقراف فلالاو

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : نيرفاكلا. ناو ©

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصتم «نأ» مسا : نيرفاكلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 لمعت سنجلل ةيفان : ال . 2نأ » ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : مهل ىلوم ال ©

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم «ال : مسا : ىلوم . «نا : لمع

 رج فرح ماللا : مهل . ابوجو فوذحم اهربخو بصن لحم يف رذعتلل

 (ال» ربخب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امهاو

 . فوذحملا

 ا



 ىؤ قت َحِلَص الميع اني آدإ ١ 52 اهاس 1 وأ م 2 ش
 0100 6 1كم
 8 و وتمر اكل كارما

 «نا# مسا: ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نا«

 , عراضم لغف : لذي . «نا» ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيذلا لخدب ©

 ا . قه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوؤفرم

 : . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 ين بارعالا نم ا لع ال لوصول ةلص ةيلعشلا لمن .اولمعو اونمآ ©

 1 . «اونمآ» ىلع واولاب 0 فلالاو لعاف عفر

 : لذ ةرسكلا هبصن ةمالعو اولمعب بوصنم هب لوعفم : تانج تاحلاصلا ©

 ' لعفلل ناث هب لوعفم : تانج . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم

 . «تاحلاصلا» تارعا برعي «لخديا

 - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©

 ؛ ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يرجت . تانجل

 . راهنالا نم لاحب قلعتم وا يرجتب قلعتم رورجبو راج, : تنم نم . لفشلل

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض "اها و . اهتحت ةنئاك راهنالا يرجت : ريدقحلا

 ْ ..ةمضلاب عوفرم لعاف : راهتالا .. ةفاضالاب رج لح يف

 ْ يف حينا ىلع ينبم .لوصوم مسا : نيذلا .. ةيفاننتسا واولا : اورفك نيذلاو ©

 . ةاونمآ» بارعا برعت : اورفك . أدتبم عفر لح

 ٠ عوفرم عراضم لعف يهو «نيذلا» رب عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوعتمتب ©
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 عاتمب نوعفتني : ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . لئالق ًامايا ايندلا ةايحلا

 فاكلاو اهبارعا برعتو «نوعتمتيا ىلع واولاب ةفرطعم : امك نولكأبو ©
 . ةيردصم (اما و رج فرح

 عوفرم لعاف : ماعنالا . ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : ماعنألا لكأت ©

 .بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «ماعنالا لكأت» ةلمجو . ةمضلاب

 راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ؛ام» و
 لكأك ًالكا نولكأيو : ريدقتلا فوذحع قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو

 مئاهبلا لكأت اك ةبقاعلا يف نيركفم ريغ نيلفاغ نولكأي مهنأب مههبش .ماعنالا
 . اهرظتني اع ةلفاغ اهفلاعم يف

 بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : مهل ىوثم راثلاو ©

 حلا

 ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ىوثم .٠ ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : راثلا . لاح

 نزو ىلع ةركن روصقم مسأ اهنال اهنيونت لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا

 راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاورج فرح ماللا . (ىللعف»

 . ىوثمل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو

 جرف ار ص 4 دس دك سر ب مسا 0001110 لس برس فل ننال سس

 مكلخأ كحل ىلا كييف نت كفك مورو ف لإكسو

 نع ةيانك يهو ةيربخلا (مك) ىنعمب ب مسا : نيأك . ةيفانئتسا واولا :. نيأكو ©

 . هلوعفم قوتسا اهدعب لعفلا نال أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ددع

 راجلاو . نمب رورجي «نيأكا زيي : ةيرق . ناب رج فرح: ةيرق نم ©

 ةيرق لها : ةيرقلاب دارملاو . «نيأك» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو
 : ريدقتب هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذحف مهانكلها : لاق كلذنو

 سة



 ' : يه . ةيرقل - تعن ةفص رج لح يف ةيمسالا ةلمجلا : ةوق دشأ يه ©
 :«يهذ ربخ : دشأ . ًادنبم عفر لح يف.حكنَلآ ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 :ةغيص - لعفا  نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنال نوني ملو ةمفلاب عوفرم

 ش . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةوق . لعفلا نزوبو ليضفت

 ريمتف - لصتم ريمض فاكلاو دشأب قلعتم رورجيو راج : كتيرق نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف  بطاخملا

 اد ثعن - ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم ما : كتجرخأ يتلا ©
 . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كتجرمخا . كتيرقل
 , فاكلاو يه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو بارعالا نم اهل لحم ال

 | : ىلعمب يتا هب لوعفم بصن لحم يف - بطاخملا ريمض - لصقم ريخض
 ' .كجورخ ببس اوناك :كوجرخأ ىنعمو .ةكم يه ةيرقلاو اهموق كجرخأ

 ! ينبم' ضام لعف يهو «نيأك» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا اةلمجلا : مهانكلهأ ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ؛ 300 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاخلا ريمض «مه١ و لعاف عفر

 ٠ «نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان ةادا : ال . ةيفانتسا ءانلا : يصاخ الف . '
 اهللسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم سنجلل ةيفاثلا الا مسا : رص

 ْ يجو وذع امني

 راخباو . ماللاب رج ل يف نيتاغلا ريم مها و رج فرح ماللا : مهل ©

 1 . افوذحملا ال١ ربخب قلعتم رورجملاو

 1 ١ تو 2 1 ف هه فارس 01

 #8 مهءاوهأ أوعنأو وس أ 115ه يدوب ل :١

 .مسأ : نم نيو هو امساك وم مف قا

 000 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . باوعالا نم ال لحم ال لوصول ةلص ةييلعفلا ةلمسلا: ةنيب ىلع ناك ©

 دة



 هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :ناك

 . (ناك١ ريخب قلعتم رورجمو راج : ةنيب ىلع . «نم١ ىلع دوعي.وه

 يف لصتم ريمض ءاهلاو ةئيب نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هير نم ©

 . هبر نم ةرهاظ ةجح ىلع ىنعمب ةفاضالاب رج لحت

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب ب مسأ فاكلا : نمك ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لوصوم مسا : نم .«نم»

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هلمع ءوس هل نبز ©

 راج : هل . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : نيز .بارعالا :

 . ففاضم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ءوس . نيزب قلعتم رورجمو
 ءاطلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : هلمع

 عومجملل لعفلا ءاجو «نيز» ىلع واولاب ةفوطعم : مهءاوهأ اوعيبتاو ©

 . ظفللا ىلع ًالومحم ؛هلمعا و «ناك» ينو اهظفل ال 'نم» ىنعم ىلع ًالومحم

 بوصنم هب لوعفم : ءاوها . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو

 َّس رأسا منو قو 20 2ع قل أدت سس 1١6

 أك رو د ريك ب 2 م نإ نم 1

 3 صدر م 2 5 ص أوو | رسم 2 نا

 هك سو نمتلك َرماَِفْمَنطَو صلت

 «ب مدَستَقاَميِجةتارقسَمر اكوام نك
 ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ةنجلا « ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةنجلا لثم ©

 تابثالا ةروص ف مالك وهو ةنجلا لثما : ريدقتب . ةرسكلا هرج ةمالعو
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 هطارقنناو 'زاكتالا فرحب ردضم مالك زيح يف هلوخدو راكنالاو يفنلا ىنعمو
 ناك نمفأ» ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت.هلوق وهو هنمكح تحت هئاوطنال هكلس يف

 ! يف دلاخ وه نمك ةئجلا لثمأ : ريدقتب (هلمع ءوس نيز نمك هبر نم ةنيب لع
 ةنيبلاب كننمتملا نيب يوسي نم ةرباكمل ريوصت ةدايز راكنالا فرح ؟ راثلا

 ؛ كلثااهيف يرجت يتلا ةنجلا نيب ةيوستلا تبشي نم ةلزنمب هناو هاو عباتلاو
 ' ةبيجعلا ةنحلا ةفص ةنجلا لثمو . ميمحلا اهلها ىقسي يتلا رانلا نيبو راهنالا

 دقف ةؤالطلا نم ليوأتلا اذه يف امل ًارظنو يرشغتزلا هركذ ام اذه نأشلا

 ْ . ةدئافلاو عاتمتسالل انه هجردا نا تيأترا

 :  ةفط رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم:لوصوم مسا : نوقتملا دعو يتلا ©

 | . ختفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعنف : دعو . ةنجلل - تعن
 ! نم نضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف بئان :نوقنملا
 نم اهل لع ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمسجلاو هرفملا يف ةكرشلاو نيونتلا
 0 . نيقتملا اهب هللا دعو يتلا : ىنعمب بارعالا

 : عوفرم رخؤم أدتبم : رامحا . مدقم ربخب قلعتم رورجمو:راج : راهثأ اهيف ©
 | مكحل يف ةلخاد اهنال بارعالا نم اهل لح ال ةيمسالا ةلمجلاو . ةمنفلاب

 : ريج عفر لحم يف نوكت نا زوجيو راما اهيف يتلا : ريدقتب ال ريركتلاك ةلصلا
 ! بصن لحم يف نوكت نا اضيا زوجيو . راها اهيف يه هريدقت فوذحم أدتبم

 00 راهخأ اهيف ةرقتسم ريدقتب ًالاح
 | رورجت مسا : ءام .. هل زييقتو رامتالا سسنج نايبل ينايب رج فرح : ءام نم © '

 : راها' نم ةفوذحم ةفصب قلعت رورجملاو راجللاو ةرسكلاب هرج ةمالعو نمب
 . نسآ ريغ ءام يه رابنا اهيف ىنعمب

 : : نسآ .. ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ءال تن ا ةفص : نسآ ريغ ©
 : ريغتم ريغ ءام نم : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالابأ رورجم هيلا فاضم

 . ةمعط

 , اهبارعا برعتو اءام نم رابأو# ىلع واولاب ةفرطعم : نبل نم راهنأو ©

 دس ةكادل



 : مل . نبلل - تعن  ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : همعط ريغتي مل ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاح او ةمضلاب عوفرم لعاف : همعط . هرخخآ نوكس

 . ةفاضالاب ّْ

 ةفص : ةذل . « نبل نم راهنأو ١ بارعا برعت : ةذل رمخ نم راهنأو ©

 ًافصو نوكي وا ذيذللا وهو «ذل» ثنوم يهو ةذيذل ىنعمب رمخل - تعن

 . ةلل تاذ يا ردصملاب

 ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ةذلب قلعتم رورجبو راج : نييراشلل ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 «نسآ ريغ ءام نم رابتا» ىلع واولاب ةفرطعم : ىفصم لسع نم راهثأو ©

 لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا «ىفصم» رج ةمالعو اهبارعا برعتو

 . ةركن صوقنم مسا اهنال اهنيونت

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللاو ةفطاع واولا : اهيف مهلو ©

 قلعتم رورجمو راج : اهيف . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج
 .٠ هل ةمدقم ةفص هلال أدتبملا نم ةمدقم لاحب

 الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : لك . دئاز رج فرح : تارمثلا لك نم ©
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم تارمثلا . رخؤم أدتبم هنال

 ةفصب ًاقلعتم «تارمشلا لك نم» رورجملاو راجلا نوكي نا زوجيو ..ةرسكلا

 رمث اهيف يا هيلع لدي هدعب ام نال.ًاراصتخا فوذحملا رخؤملا ًأدتبملل ةفوذحم

 . تارمثلا لك نم :

 لك نم رمث يا «تارمثلا لك نم» ىلع واولاب ةفوطعم : مهير نم ةرفغمو ©

 ريمض «مه) وأ مهبر نم ةرفغم مهو : ىنعمب مهبر نم ةرفغمو تازرنمشلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 لثم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم 'لثم» ىنعمب مسا .فاكلا : نمك ©

 . ةفاضالاب رج .لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . «ةنجلا

 _-ةال



 نم اه لح ال لوصوملا ةلض ةيمسالا ةلمجلا : راثلا يف داخ وه »
 . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصشفنم عفر ريملف : وه .بارعالا

 . دلاخب قلعتم رورجمو راج : رانلا يف. ةمضلاب ضم اوهالا ربع : : دلاخ

 ف لس يح والا ةحاجل واو هلاصتل ةقونمملا ءابلا لع رماقلا

 1 . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر

 ١ تن  ةفص :اًيمح .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اًميمح ءام ©

 : أ ٠ ةرارحلا ديدش يا ةحتفلاب ةبوصنم ءامل

 | لماقلاو فلا لع ينبع ضام لعف : عطق . ةيببس ءافلا : مهءاعمأ عطقف ©
 ' ةمالعو توصنم هب لوعفم : ءاعما . وه هريدقت ًازناوج هيف رتتسم ريمض

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «منه» و . ةحتفلا هبصن

 مصر

 اقوي اول ةرسصُمما اودي هنمَو ١1

 وع أوعبأو ويروذ1عالاطيَد يا دب يي

 0 7 رم

 ف اغلا دبض امداد رج فرح : نم . ةيفانثتشا واولا : نم مهثمو ©

 لوصوم مسا : نم . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم

 ْ 1 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ! :عمتسي ؛ بارعالا نم لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : كيلا عمتسي «©
 : ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف
 1 ش . عمتسيب قلعتم رورجمو راج : كيلا . وه هريدقت

 لع ينبع نزلا نم لبتسي ل فرظ اذإ . ءادتباو ةياغ فرح : اذإ ىتح ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا

 هم



 لعف : اوجرخ . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : كدنع نم اوجرخ ©

 فاكلاو اوجرخب قلعتم رورجمو راج : كدنع نم . ةقراف فلالاو لعاف

 يف حتفلا ىلع ينبم ميركلا لوسرلا وهو - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 : ىنعم ىلع «اوجرخ)» و «نما ظفل ىلع «عمتسي» تءاجو ةفاضالاب رج لحم

 . اهظفل ال ؟نم»

 ال مزاج ريغ طرش باوج ؛اولاق» ةلمجو . «اوجرخ» بارعا برعت : اولاق ©

 . بارعالا نم اه لحم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ©

 . اولاقب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب

 :اوتوا . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ملعلا اوتوأ ©

 هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ملعلا

 لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام © :
 . («لاق»

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ًافذآ لاق ©
 لاق اذام : ىنعمب لاقب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : افنا . وه

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «فنآ لاق اذام١ ةلمجلاو ؟ ةعاس ذنم دمحم

 . اولاقل - لوقلا

 فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نيذلا كئلوأ © '

 ًأدتيم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخ

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نيذلا مه ةلمجو . مه هريدقت فوذحم
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 ' : عبط ٠. بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هللا عبط ©

 | ميظعتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا لع ينبم ضام لعف

 ع1 , ةمضلاب

 ' رجب لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . عبطب قلعتم رورجمو راج : مهيولق ىلع ©
 أ . كاردالاو مهفلا نع مولق هللا قلغا ىنعمب ةفاضضالاب

 . ااوجرخ» بارعا برعت : اوعبتا . ةفطاع ىاولا : مهءاوهأ اوعبتاو ©

 نيبئاغلا ريمض «مهلو 8 ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءاوهأ

 .| ةفاضالاب رج لحم يف

 ١0 2كم هه تغتال ©
 عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : نيذلاو ©

 . : . ادتبم

 1 لعبف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعنفلا ةلمجلا : اودتها ©

 ' ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا وا حتنفلا ىلع ينبم ضام

 1 ةفوذحملا فلالا ىلع ةلاد ةحتفلا تيقب دقو ةعامجلا واون هلاضتالو نينكاسلا

 : ش . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو

 ْ لعف : دأز ٠ «نيذلا» أدتبملا ربخ عقر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ىده مهداز © :

 1 مهداز يا وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ختنفلا ىلع ينبم ضام
 , مهاطعا ىنعملا نال لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا'ريمض «مه» و . هللا

 ؛ ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ىده . ىده هللا

 . ةركن روصقم. مسا اهنال اهنيونت لبق فلالا ىلع رذعتلل

 ٠ اهارعا برعتو ىبه مهداز» ىلع واولاب ةفيطعم : مهاوقت مهاتآو .
 لعفلا ءانب ةمالعو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاوقثاا ف (مهلاو :

 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا «ىتأ» .

 كك
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 . هل لمع ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانئتسا ءافلا : نورظني لهف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورظني 1

 . نورظتني لهف : ىنعمب لعاف

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةعاسلا . اف لمع ال رصح ةادا : ةعاسلا الإ ©

 ٠ . ةمايقلا يأ . ةحتفلا هبصن

 امها و . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ةيردصملا !نأ» ةلص «مهيتأت» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ» و . بارعالا نم اهل لحم ال

 . لايتشا لدب «ةعاسلا» نم لدب بصن

 ةأجف ىنعمب ةتغب ةمايقلا مهتغابت يا . لاحلا عضوم يف ردصم : ةتغب ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم

 فرح : دق . ليلعتلا ديفي فانئئسا فرح ءافلا : اهطارشأ ءاج دقف ©

 ةمضلاب عوفرم لعاف : طارشا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت

 . اهتامالع يا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اها و

 ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ . مدقتم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : مهل ىنأف ©

 ماللاو نيأ نم وا فيكف : ىنعمب ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امه)و رج فرح

 ىنأف : ىنعمب رخؤملا أدتبملاو مدقملا ربخلا نيب ةيضارتعا ةلمجلا : مهتءاج اذإ ©

 مهركذت مهل نيا نم وأ مهل فيكف : ىنعمب ةعاسلا مهتءاج اذا مهاركذ مه

 هسا



 ' ضفأخ نوكسلا ىلع ينبس نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . مهظاعتاو

 لع ينم فام لعق : تاج , طرغما عم نهضت وجب قلعشم هطرشل
 ! ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 ! . هب. لوعقم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و . بازعالا نم اهل لحم ال

 . .هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةفاضالاب رج لحم يف «مهت ءاجاا ةلمحو

 , ؟مهل و رذعتلل فلالا ىلع ةردقما ةمضلاب عوضرم رخؤم أدتبم : مهاركذ ©

 0 ا61ا . ةفاضالاب رج لحم يف نيئاغلا ريمض

 آو تمول ولو كدب رفا نا
 © دوور كاك

 تسملع اذا : ىنعمب ةقباس تايآ يف مدقتم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : ملعاف ©

 : هيلع :تناءام ىلع تبئاف نيرفاكلا ةواقشو نينمؤملا ةداعس ْنم ركذ امك رمالا نا
 ريمض لعافلاو نوكبلا ىلع ينبم رما لعف «ملعا» و هللا ةينادحوب ملعلا نم

 . تنا هريإلقت ًابوجو هيف رثتسم

 . نأشلا ريد - لصتم ريمض ءافاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هثأ ©

 , اهريختو اهزيح يف ام عم «نأ» و نأ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . (ملعأ» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 ' لمت سنجلل ةيفان : ال . «نأ» ربخ عفر لح يف ةلمنجلا : هللا الإ هلإ ال ©
 ' فوذحم اهريخو بصن لحن يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا :: هلإ . ؟نأا لمع

 ظفل هللا .' ال لمع ال ءانثتسا ةادا : الإ . دوجوم وا نئاك هريدقت ًابوجو

 | عفر هيف تلمع امو «ال» عضوم نال «هلإ الد عضوم نم لدب : ةلالجلا

 . ةمضلا هعفر ةمالعو جوفرم وهو ءادتيالاب

 , فذحو ايارعا برعتو /ملعا» ىلع واولاب ةفوطعم : كينذل رفغتساو ©

 :رورجمو راج : كبنذل . كبنذل هللا رفغتساو يا مولغم هنال ًاراصتخا لوعفملا

 لاك ١5 ا



 يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو رفغتساب قلعتم
 . ةفاضالاب رج لحم

 ناترورجم «كبنذ» ىلع فطعلا يواوب ناتفرطعم : تانمؤملاو نينمؤمللو ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج اهثأل ءايلا ىلوالا رج ةمالعو اهلثم
 . درفملا يف ةكرحلاو

 ميظعتلل عرفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا وارلا : ملعي هللاو ©

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةمضلاب

 . ريخ عفر لحم يف «ملعي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكيلقتم ©

 : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا .ريمض

 . مكتايح ين وا مكلامعا يف مكلاقتنا نكامأ

 اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو «مكبلقتم» ىلع واولاب ةفوطعم : مكاوثمو ©

 نم مكتماقا لحبو : ىنعمب رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 . راثلاو ةنجلا
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 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لوقي ٠ ةيفانئتسا واولا : نيذلا لوقيو ©

 . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينيم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلا

 ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اونمآ ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةمعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف اهدعب امو ةقراف فلالاو

 دا



 ؛ لمع ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف
 1 1 1 ا

 1 .فاضإلاب رج لع يف ةلمجلاو روس تلزن» بارعا برعت : ةروس تلزنا

 ' . ةفطاع واؤلاو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةروسل - تعن ةفاص :: ركذو ةمكحم ©

 تلزنا اله نولوقيو ىنعمب حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ئنبم ضام لعف : ركذ
 و ٠ اوددرتو اوباه اونمت اب اهيف اورماو تلزنا اذاف داهنجلا ىنعم يف ةروس

 . ةهباشتم ريغ ةنيبم : ىنعمب اةمكحملا

 : عوفرم لعاف بئان .: .لاتبقلا . ركذب قلعتم رورجبيو زاج : لاتقلا اهيف ©

 ش . داهجلا يا ةمضلاب

 ' نمااط لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : نيذلا تبأر ©
 ' عفزلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف.: تيأر .بارعالا

 | هب لؤعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا: : نيذلا . لعاف

 : .بارعالا.نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : ضرم .مهيولق ف ©

 ' لحب يف نيبئاغلا ريمض «مه) ؤ مدقم ريخنب قلعتلم رورجمو راجن : بولق يف
 | فوخلا ضرم .يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ضرم . ةفاضالاب رج

 1 . قافتلاو ددرتلاو

 : عوفرم عراضم لعف .يهو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : كيلا نورظنب ©

 روزرجمو 'راجا : كيلا 8 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبش

 ش 0 1 0 ' ٠ نورظنيب قلعتم

 . فاضم وهو لعفلا عون نايبل :ردصم ب قلطم لوعفم : هيلع ىشغملا رظن ©
 راج : هيلع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب.رورجم هيلا فاضم : ىكغملا

 مس ب



 لمعي لوعفم مسا «يشغملا» نال يشغملل لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو

 . لوهجملل ينبملا هلعف لمع

 ينايب رج فرح ؛نم» و زييمت بصن لحم يف رورجمو راج : توملا نم ©

 لثم «يئخملا» لوعفملا مسا نم لعفلا رورجملاو راجلا يف لماعلاو يريسفتو
 نم هيدفا لثم وا اعمد ضيفت : ريدقت ىلع عمدلا نم مهنيعا ضيفتو : لوقلا

 . توملا لجال ىنعمب نوكت وا لجير

 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىلوا . ةيفانغتسا ءانفلا : مهل ىلوأف ©

 يا مهل ليوف هانعمو برقلا وهو . يلولا نم «لعفا« نزو ىلع وهو رذعتلل
 ماللا : مهل . ديدمتو ديعو ةملكلا ينو . هوركملا مهيلي نأب مهيلع ءاعدلا

 رورجملاو راجللاو . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «(مه»ا و رج فرح

 . فوذحملا أدتبملا ريخب قلعتم

  1١رفاق سورا عاف وش وة *
 © لوقو . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم : فورعم لوقو ةعاط :

 ' تعن  ةفص : فورعم . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةعاط» ىلع واولاب ةفوطعم -

 يه ليقو . مهل ريخ هريدقت فوذحم ربخلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم لوقل

 بلق ىلع زوجيو . انرما فورعم لوقو ةعاط : اولاق يا . مهلوق ةياكح
 لوقو انرما هريدقت فوذحم أدتبم ربخ فورعم لوقو ةعاط» نوكت نا ةياكحلا

 فورعم .

 © ينج نال لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانئتسا ءافلا : رمألا مزع اذاف

 هزع . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع

 دج ىنعمب ةمصاب عيفرم لعاف : رمآلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .

 اذاف ىنعمب ايزاجم ادانسا رمألا ىلا نادنسي اهناو رمالا باحصال دجلاو مزعلاو

 مزع نم يا ةرومألا مزع نم كلذ نا» ىلاعت هلوق لثم رمألا باحصأ مزع

 «اذا' باوجو . ةفاضالاب رج لحم يف ارمألا مزع» ةلمجو . رومألا باحصأ

 ٠١6اس



 ١ ةيطرشلا ةلمحلا نوكت نا زوجيو .. يناثلا طرشلا باوج هيلع لد فوذحم

 ؛ مزع اذاف يا . بارعالا نما لحم ال اذإل ًابارج ءازجلاو طرشلا نم ةيناشلا
 . داهجلا ىلع رمألا باحصأ

 لعق : اوقدص . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع ءافلا : اوقدص ولف ©

 ' عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةلمجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 . ةقراف فلالاو لعاف

 ١ بنل ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا : ناكل هللا ©
 1 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ؛ول» باوج يف ةعقاو ماللا .ةحتفلا

 ىلع:صرخلا وا قدصلا كلذ ناكل مه:ايا يف اوقدص ولف ىنعمب . حتفلا

 . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض «ناك» مساو . مهل اريخ داهجلا

 ريمض «مه» و رج فرح ماللاو ةحتفلاب برصنم «ناك١ ربخ : مهل ًاريخ ©
 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا

 © مار ايو ضال اف أود م ناد هناي ف

 . لع يتم قات نضام لف : متيسم . ةيقاتسا ءاذلا : مقيسع لهف 8

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عمج ةمالعغ ميمو «ىسعا مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ٠ ةقيرط ىلع باطخلا ىلا ةقباسلا ةيآلا يف ةبيغلا نم مالكلا لقن دقو روكذلا

 ْ . مكنم عقوتي له ىنعمب ديكوتلا يف :غلبا نوكيل تافتلالا

 ' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيلوت . مزاج طرش فرح : متيلوت نا ©

 ؛ ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمسضب هلاصتال
 ْ لعف «ىلوت» لعفلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 لوعفم فذحو هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو .نإب مزج لحم يف طرشلا

 . سانلا رومأ متيلوت نأ : ىنعمب مولعم هنال «متيلوت»

 كك



 نأب بوصنم عراضم لعف : اودسفت . بصان يردصم فرح : اودسفت نا ©

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا « نأ » ةلص « اودسفت ؛ ةلمحو . ةقراف

 ريدقتلا «ىسع» ربخ بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و

 . داسقالا

 ةفوطعم : اوعطقتو . اودسفتب قلعتم رورجمو راج : اوعطقت و ضرألا يف ©

 . اهبارعا برعتو «اودسفت» ىلع واولاب

 لصتم ريمض فاكلاو .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكماحرأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض -

 و2 مارسوا أل 252 وو سقم واكف وق ل
 9 ةهرصأ لمحو مدهصم كاره نذل 0و

 فاكلاو ًأدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نيذلا كئلوأ ©

 أدتبم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . باطخلل

 . كئلوا ربخ عفر لحم يف «نيذلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . مه هريدقت فوذحم

 : نعل . بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هللا مهنعل ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف 1

 ىلا ةراشالاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مذقم

 . مهذخو همعن مهمرحف ماحرألا مهعطقو مهداسفال هللا مهنعل نيروكذملا

 رتتسم ريمض لعافلاو اهبارعا برعتو «مهنغلا ىلع واولاب ةفرطعم : مهمصأف ©

 فاضملا ميقاو لوعفملا فاضملا فذحف مهءاذآ هللا مصأف يا وه هريدقت ًازاوج

 . هةماقم هيلا

 ةمالعو «مصأ» بارعا برعت : ىمعأ . ةفطاع راولا : مهراصبأ ىمعأو ©

 بوصنم هب لوعفم : راصبأ . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو

 دس اث١ الا



 0 6-55-255 ك0 د روت ا

 ' ال ةيفان : ال .  ةينييزت  ةدئاز ءافلاو راكنا ةزمه ةزممملا : نوريدتب الفأ ©
 ٠ لضتف ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوربدتي . ا لمع

 : نولمأتي الفأ : ىنعمل . لعاف عفر لحم يف

 '! فظع فرح : مأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مأ نآرقلا ©

 | ١ تم عجواق اب مولع ليجسملل ريرضتل ةرضو ءلب يعصب بالطا

 ْ . ركذ اهيلا لصوتي

 راج : بولق لع . لافتالاب ةقاخم مهرلق ىنعسب : اهلافقأ بولق ىلع ©

 ! «اهإ و ةمضلاب عوفر رخؤم أدتبم : لافقا . مدقمربخب قلعتم رورجمو

 «ٍبولق» تركن دقو ةفاضالاب رج لحم: يف نوكسلا ىلع ئنبم لصتم ريمض

 ! بولق يِهَو بولقلا ضعب داري وا كلذ يف اهرما مهبم ةيئساق بولق دارملا نال
 . رفكلا لافتا يهو اهب ةصتخملا لافقالا دازملاف اهيلا لافقالا تفيضاو نيقفانملا
 ْ ..حتطنت الف تقلغتسا ينلا

 لوس تلا ىَرل ا مسن دوبل ا

 © زلات

 : ينبم لوصوم مسا .: نيذلا ٠ لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نيذلا نا«©

 00 . «نا) مسا 'بضصن لحم يف حتفلا ىلع

 ٍْ نم اه لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا مهرابدأ ىلع اودكرا ©

 : ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضامب لعف يفو بارعالا

 قلعتم رورجبو راج : رابدأ ىلع . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم

 -, ١ اوصكن ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و اودتراب

 لا ١م



 : نيبت . ةيردصم : ام . اودتراب قلعتم رورجمو راج : نيبق ام دعي نم ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضاف لعف

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»ا و رج فرح ماللا: ىدهلا مهل © :

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ىدهلا . نيبتب قلعتم رورجملاو راجلاو
 ال ةيردصملا «ام) ةلص («ىدهلا مهل نيبت» ةلمجو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا «ام» و . بارعالا نم امل لحم

 . مهل ىدهلا نييبت دعب نم : ريدقتلا . ةفاضالاب

 : ناطيشلا . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : مهل لؤس ناطيشلا ©

 ريمض لعافلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لوس . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 قلعتم «مهلا» رورجملاو راجلاو . تبرعا : مه . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . مئاظعلا بوكر مل لهس ىنعمب لوسب

 لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «مهل لوس» ىلع واولاب ةفوطعم : مهل ىلماو ©
 . ينامالاو لامآلا يف مهل دمو : ىنعمي رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 الزوج ف و يس كلام اوقيكَيِرل اوم 0 1

 نز مياَسِحدَأَو

 ةلص «اوهرك» ةلمجو . كلذ ربخ «اولاق»" و . ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل . بارعالا نم امل لمع ال لوصوملا ش

 . اولاقب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 نيسلا ,  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مكيعطتس ©

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : عيطن . - فيوست  لابقتسا فربجح

 - لصتم ريمض فاكلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض
 . روكذلا
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 ١ روزجم هيلا فاضم : رمألا . عيطنب قلعتم رورجبو راج : رمألا ضعب يف ©
 ' . ةراسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 : ميظعتلل عوفرم أدعبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا وزرلا : ملعي هللاو ©

 . ربخ عفر لحم يف ؟ملعي» ةلجو وه ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ١ نييئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم هب.لوعفم : مهرارسا ©

 . مهتاتتك يإ ةفاضالاب رج لحم يف

 00 اس واس و وس و دامب رس 0 "1 26 0

 0 هوب هاو مههوجت دورص هكلُل هكرْلا امهاف ا 73/

 بعت لع يف حتفلا ىلع يتيم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانئتسا ءافلا : فيكف ©

 ٠ ثوعضي فيك يا فوذخ هيف لماعلاو لاح

 ضم لبق : قوت . ةفاضالاب رج لع يف ةيلملا ليلا : ةكئالملا مهتفاوق
 ' ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردنقملا حتفلا ىلع ينبم

 : بضن لخم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و بارعالا نم اهن لحم ال يتلا ةنكاسلا

 ا . مهحاورا تضبق يا ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكئالملا ٠ مدقم هب لوعفم

 . اشم لعف يعي لاح بصق لع يف يف ةلمشبا مههوجو نوبرضي ©

 . وج لح يف نيياقلا ريمض ةمهن و ةحتقلا ةبصن ةءالعو برصتم هب لوعشم

 : ىلع «مهتفوت» يف لعفلا ثنأ دقو . مهوجو نوبرضي مهو ىنعمب ةفاضالاب

 ؛ ينسب ايلرعا برعت ؛ مهموجي ؛ ىلع والاب ةفرطعم ؛ مهرايدأو ©

 . مهروهظو

 كا



 ودارت توةهورل 7 + وح ١ يمي 5 00
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 هب لوعفم ةلالجلا ظفلو . ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه © '

 . هللا بضغأ ام ىنعمب وه هريدقت ًازاوج

 . اهبارعا برعتو «اوعبتا» ىلع واولاب ةفرطعم : هئاوضر اوهركو ©

 يك هكدا نيل صر سيؤفو نلبي 539

 ىلع ينبم ضام لعف : بسح . بارضالل فطع فرح : نيذلا بسح مأ ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا |

 .بارعالا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : ضرم مهبولق يف ©

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : بولق يف

 كشلا ضرم يا ةمضلاب عوفرم رخؤم ًأدتبم : ضرم . ةفاضالاب رج

 . قافنلاو

 همساو لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقثلا «نا» نم ةففخم : جرخي نل نأ ©

 : جرخي . لابقتساو يفنو بصن فرح : نل . هنا هريدقت رتتسم نأش ريمض
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف

 اغضا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : مهنئاغضا هللا ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . ةففخملا «نا) ربخ عفر لحم يف «مماغضا هللا جرخي نل» ةلمجو . ةفاضالاب

 ١١اا-



 اهنمسا عم («نا) و . بارعالا نم ال لحم ال «نا» ةلص اهريخو «نا)» مساو

 . نل نا اونظ مأ : ىنعمب ..بسح يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو

 ا مهتافل و ىلع مهراهظاو نينمؤمللو هللا لوسرل مهداقنحا هللا زربي وا رهظي
 1 . مه مهتوادعو

 هلو رفوف ههئْرك بريف ند مكتتلاكو ٠
 هه 2

 لعق : ءاشن '. مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانكتسا واولا : ءاششن ولو ©

 ' :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 ١ ًاراصتخا اهلوعفم فذحو نحن

 ' ماللاو بارعالا نم ا لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهكائيرأل ©
 | .لئب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرا . اولا باوج يف ةعقاو

 لوا: هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخنملا ريمض  لصتم

 . مهيلع كانفرعل

 ' ضام لعف.: تفرع. . «مهكانيرألا مال ىلع ءافلاب ةفوطبعم ماللا : مهتفرعلف ©
 ريهض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ' يف نينئاغلا ريمض امه» و . لعاف عفر لحم يف حتفلا لع ينبم  بطاخملا

 : . :كيلع نوفخي ال مهئايعأب مهفرعت ىتح ىنعمب هب لوعفم بصن لح

 رج لع يف نيئاغلا ريمض ؟مه١ و تقرعب قلعشم رورو راج ؛ مهاميسي ©

 . اهب نوملعي يتلا مهتمالعب يا ةفاضالاب

 مسق باونج يف نونلا عم ةعنقاو ملل ةيفانئكتسا ؛ واولا : مهنفرعتلو ©

 : ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعبف : نفرعت .:فوذحم
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 بارعالا نم امل لحم ال نونلاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض 'مه» و

 رورجم هيلا فاضم : لوقلا . فرعتب قلعتم رورجبو راج : لوقلا نحل يف ©

 نع هفارحنا يا باوصلا نع هوحن يف ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب 2
 . هانعمو لوقلا ىوحف يف : ليقو . باوصلا

 فاكلاو نيرشعلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مكلامعأ ملعب“ للاو ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريميض -لصتم ريمض ١
 . روكذلا

 « بلك ةزكنايريالاك خطب
 مسق باوج يف ةعقاو وا ديكوتلا مال ماللا . ةيفانئتسا واولا : مكتولينلو ©

 ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ولبن . فوذحم

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . مكتنحتمتلو وا مكنربتخنلو ىنعمب بارعالا نم اه لح ال نونلاو

 عراضم لعف : ملعتن . «يكل» ىنعمب ليلعتلل رج فرح : ملعتث ىتح ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو .«ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم ٍ

 نم اهل لحع ال ةرمضملا «نا» ةلص «ملعن) .ةلمجو . نحن هريدقت ابوجو هنيف

 . ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نا» و . بارعالا
 . ولبنب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لروعفم : نيدهاجملا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 مهنوك ةلاح : ريدقتب «نيدهاجملا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكنم ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مكنم
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 : نابربعتو «ملعن» و «نيدهاجملا» ىلع ناتفوطعم: ولبنو نيرياصلاو ©.

 . كئادشلا ىلع نيرباصلا يا . اههبارعا

 لضفم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكرايخأ ©

 . نوكذلا عمج ةمالع ميماو ةفاضالاب رج لحم .يف  نيبطاخملا ريمض -

 ني سجل ضب
 76 و 1 ل كوع يا أ

 .”نيرشعلاو ةسماخلا ةميركلا لا يف برعا ةميركلا ةيآلا هذه نم لوألا مسنقلا

 راج :: ليبس نع ..اهارعا برعتو «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم : اودصو
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اوبِصب قلعتم رورجمو
 بربعتو «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم : اوقاشو . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 . اوعزانو ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم «لوسرلا» و .اهبارعا
 . لوسرلا

 بصن فرح : نل . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا اورضي نل «

 فذخ هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : اورضي . لابقتساو يفنو

 ؛ ظفل هللا .:ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . ةحتفلا بصنلا ةمالغو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 .ًائيش ارض: ريرقتلا . هنع ةبئان وا ردصم قلطم لؤعفمل ةفص : ًائيش ©
 : . اعيش مهرفكب هللا اورضي نل : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 .- فيوست - لابقتسا فرح : نيسلا . ةفطاع واولا : حهلامعا طيحيسو ©

 هيف نقتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفزم عراضم لعف : طبحي

 ١. «مه) و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لامعا. وه هريدقت اناوج
 1 . ئرخالا مهاعا ءازج لطبيس يا ةفاضالاب رج لخم يف نيبئاغلا ريمض

 هساأاأ5



 هج ممارسي وة لأم يناَِإَب ٠ م 8
 . ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هللا اوعبطأ اونمآ نيذلا اهيأ اب ©

 ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوئلا فذح ىلع ىنبم رما لعف : اوعيطأ

 (هللا اوعيطا» ىلع واولاب ةفرطعم : اولطيت الو لوسرلا اوعيطأو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم

 . ةقراف فلالاو

 - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكلامعأ ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبص - نيبطاخملا ريمض

 دس دوو

 هاوي مواوَضفماِر سعاد َواورتك تركو "5
 © م

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هللا لييس نع اودصو اورفك نيذلا َّنإ ©

 . مالسالا نع سانلا اوعتمو يا . نيثالثلاو ةيناشلا

 بارعا برعت : اوتام . يخارتلل فطع فرح : مئ: مهو اوتام مث ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح واولاو «اورفك»

 . لاح بصن لحم يف ارافك مه» ةلمجو . أدتبم عفر

 يا «نيذلا» باوج يف ةعقاو ءافلاو ةمضلاب عوفرم ؛مه» ربخ : نلف رافك ©

 فرح : نل .. طرشلا مسا نمضتم «نيذلا» اهمسا نال «نا» ربخ يف تلد

 . لابقتساو بصنو يفن
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 ش | : رقغي . «نأ» ربخ عفر لحم يف مهل هللا رفغي نل» ةلخو : مهل هللا رفغي ©

 | لعاف : ةلألجلا ظفل هللا“. ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف
 , رج لح يف نيئاغلا ريمتض «مه» و رج فرح ماللاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ١ . رفغيب قلعتم رورجتملاو راجلاو . ماللاب

 1غ نوم كمارو 7610 5
 ش ميلا

 ! موزجت عرابضم لعف : اونمت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانتُبا ءافلا : اونهت الف ©

 , لع عفو لع يف لحم يق اواو نونا فلم زج ةسالصو طب
 : . .ودعلل اولذتو اوفعضت الو يا : : هلصاو . ةقراف فلالاو

 الو يا . .اهبارعا برعتو «اؤنهتل لع لاب ةفرطمم : ملستلا ىلا اوعدتو ©

 : ًابونصنم ًاباوج نوكي نا زوجيو يهنلا مكح يف هلومخدل موزجم وهف اوعدت

 ' . حلصلا ىلا يا اوعدتب قلعتم رورجبو راج : ملسلا ىلا . «نأ» رامضاب

 ؛ .لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نولعألا متنأو ©

 . ' عوفرم «متنا» ربخ : نولعالا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : متنا

 ودل يف ةكرشلا نيوتلا نم وع واو ماس دعس عج هال اولاب

 | يطشلل ميدرم ادعي : ةالجلا ظنل للا. ةفطاع رولا : مكعم هللاو

 ! . أدتبملا ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : عم .ةمضلاب
 : رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو

 | . مكرصان هللاو : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب
 : مكرتي : ديكوتو.بصنو يفن فرح : نل . ةفطاع واولا : مكرتي نلو ©

 هسا



 : ىنعمب وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو روكذلا عمج ةمالع

 : لجرلا ترتو نم وهو مكلامعا مكيلع عيضي نلو مكديؤيو هرصنب مكلدمي
 رتولا نم هلام وا هبيرق نم هتدرفأ هتقيقحو خا وا دلو نم ًاليقق هل تلثق اذا
 . رئاولا رتوب هباوث ليطعتو لماعلا لمع ةعاضا هبشف درفلا وهو

 لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكلامعأ ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض -
 فذحف رادلا يف يا رادلا تلخد : انلوق لثم مكلامعا يف : ريدقتلا . روكذلا

 . مكلامعا مكصقني نل ىنعمبو لعفلا لصواو راجلا

 2و واه كفا ذل وال وجل اوين, 3١
 © او

 . ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ةايحلا . ةفوفكمو ةفاك : ايندلا ةابحلا امنإ © :

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم ةايحلل - تعن  ةفص : ايندلا

 1بعلا ىلع واولاب ةفوطعم : ولو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : وهلو بعل ©
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 لعف : اونمؤت . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : اونموت ناو ©

 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم عراضم لعف وهو طرشلا
 . هللاب اونمؤت ناو ىنعمب ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 : مكتؤي . اهبارعا برعتو ؛اونمؤت» ىلع واولاب ةفيطعم : مكتؤي اوقتتو ©
 هرخآآ فذح همزج ةمالعو نإب موزجم - هؤازج  طرشلا باوج عراضم لعف :

 ريمض فاكلاو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح

 لوا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 لااالا



 ' لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نإث ذب لوعنم : مكروجأآ ©

 | عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ؛ نيبطاخملا ريمض -

 00 . مكاوقتو مكنايا باوث : ىنعمب رؤكذلا

 ' مكلأسي : اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع وارلا : مكلاومأ مكلأسي الو ©
 «لأسي)» لعفلا مزج ةمالعو !مكروجا مكتؤي) بارعا برعت : مكلاوما

 ! نوكرت ًاليلق ًاءزج بلطي لب مكلاوما عيمج مكيلا بلطي الو ىنعمب نوكسلا

 . هب

 88 ككل عفو ها ا

 : طرشلا لعف عاضم لعف : لأسي .'مناج طرش فرح : اهومكلأسي نإ ©

 ' هريدقت ًازاوج هيف رتتسم يمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ناب موزجم
 ٠ بطصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم. ريمض فاكلاو وه

 : ريمض (اه) و . ميملا عابشال واولاو روكذلا عمج ةمالع مِلملاو لوا هب لوعفم

 ' هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوالا ريمضلا عم لصوا لصتم
 . اهايا مكلأسي يا . لاومالا لع دوعي «اه» و ناث

 . لعفلا مزج ةمالعو اهبارعا برعتو «مكلأسي» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكفحيف ©
 ةغلابملا : ءافحالاو اهلك اهبلطيو مكدهجيف : ىنعمن ةلعلا فرح هرخخآ فذح

 . ءيش لك يف ةياغلا غولبو

 :همزج ةمالعو ناب موزجم - هؤازج  طرشلا باوج عرابفم لعف : اولخيت ©
 : ينعمب ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح

 . اهب اولخبت

 ' ةمالعو اهلثم ةموزجم «اولخبت» ىلع واولاب ةفوطعم : مكئاغضأ جرخيو ©

 : مكناغضا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا اهمزج

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ٌبوصنم هب لوعفم

1١18 



 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 ا ا لا
 ناو تلارختو ين ههه نري إْلَخَي

 6-0 زكا ووكيل نور ئامَقلَِمَي

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنا . هينتلل : ءالؤه متنأ اه ©

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : : ءالوا 8 هيبتلل ءاهاو ًادتبم عفر

 . «متنا) ربخ

 ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعدت ©
 نا زوجيو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
 أدتبملل ًايناث ًاربخ عفر لحم يف نوكت وا «ءالؤه» ةراشالا مسا نم ًالدب نوكت

 . مكيلا بلطي ىنعمب ؟«متنا»

 نأب بوصنم عراضم لعف : اوقفنت . ليلعتلل رج فرح ماللا : اوقفثتل ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم
 نم اهل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «اوقفنت» ةلمجحو . ةقراف فلالاو لعاف

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعي امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا

 . نوعدتب قلعتم رورجملاو راجلاو ا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اوقفنتب قلعتم رورجمو راح : هللا لييس يف ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مكنم . ةيفانئتسا ءافلا : نم مكئمف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . روكذلا عمج ةمالع

 . سان مكنمف : ىنعمب رخؤم أدتبم

1١1١9 



 ' هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لخيب ©

 | بارسعالا نم اهل لحب ال لوصوملا ةلص «لخسي# ةلمجو ..وه ةريخقت الرج
 : يف اوقفثت» ىنعم نال . ةاكزلا ىنعم ىلع اهب وا هب نولحبي سان :

 000 : . ةكزلا وا وزغلا يف ةقفتلا يا ؟هللا ليبس

 ؛ يف نوكسلا ىلع ينبم ماج طرش مسا : نم . ةيفانكتسا واولا : لخبي نمو ©

 | عفر لحم يف هئازجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . أدجبم عفر لحم
 ' نوكس همزج ةمالعو نمب موزي طرشلا لعف عراضم لعف : لخسي .هربخ
 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ٍريِمض لعافلاو هرخآ

 لحن يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هسفن نع لخين امئاف ©

 / : ,لخبي . ةفوفكمو ةفاك : انا . طرشلا باوج يف ةعِقاو ءافلاو نمب مزج

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لخبيب قلعتم رورجيو راج : هسفن نع . تبرعا
 ! ىنعمب ٠ ءالغتسالل رج فرح انه «نع١ و . هسفن ىلع ىنعمب ةفاضالاب رج

 (ناف ىنعمب هررض هادعتي الف ةضيرفلا ءاداو ةقدصلاب لخسي نمو يا «ىلعا

 1 ١ هريغ ال هسفن لع هلخب لابو دوعي

  عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ليلعتلل ةيفانتسا اولا : ينغسلا هللاو ©
 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ينغلا . ةمضلاب ميظعتلل

 , عقال يف لصفتم عقر ريمسض : معنا ٠ ةفطانع واونلا : ءارقفلا متنأو ©

 00 ادتبم

 لعق : اولوتت . مناج طرش فرح : .ةفطاع واولا : اولوتت ناو ©

 ريم واولاو نونلا فذح رج ةمالصو نأب موز طرشلا لعف عراضم

 «اونمؤت ناو» ىلع ةفوطعم ةلمجلاو .: ةقراف فلالاو لعاف: عفر لجع يف لصتم
 1 .نيذلا نع اوضرعت ناو : ىنعمب نيئالثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا ين ةدراولا

 ' ةمالعو ناب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف : مكريغ ًاموق لدبتسي ©

 :ًاموق ٠ ومه' هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس همزج

 قلخب : ىنعمب ةحتفلا (ههبصن ةمالعو نابوصنم «لدبتسي» الوعفم : مكريغ

 سا 50



 هنال هسفنب امهيلا لعفلا ىدعت دقو . ىوقتلاو ناميالا يف نيبغار ائكاوس ًاموق
 مكماقم ميقي يا هناكم يناثلا لعجيو لوالا يحني يا ريصيو لعجي ىنعمب

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو مكريغ

 :اوثوكي . ال لمع ال ةيفان : ال . فطع فرح : مكلاثمأ اوئوكي ال مث ©

 فذح همزج ةمالعو موزجم ىلع فوطعم هنال موزجم صقان عراضم لعف
 اهريخ : لاثمأ . ةقراف فلالاو همسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . تيبرعا ١ مك . بوصنم
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 * حتفلا ةروس بارعإ »©

 ات
 ١ انيِماَقكلاتفاتإ ©©#

 لضفم ريمض 'ةمغدملا «اناو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصت فرح : انختف انإ ©

 ىلع 'ينبم-ضام لعف : حتف . «ّنا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع.ينبم

 ْ . ؛نا) ربخ عفر لحم يف «انحتف» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ' ىلع ةلالدلل ىبضاملا ظفل ىلع لعفلا ءاجو . انحتفب قلعلتم زورجمو راج : كل ©
 نئاكلا ةلزنمب هناجبنس هرابمخا يف يضاملاو . يفخي ال ام يف هولعو ربخملا نأش

 ! . ةحعفلا هبصن ةمالعو برصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًانيبم ًاحتف ©
 ؛ حتف كل انرسي : ىنعمب . ًاضيأ ةحتفلاب ةبوصنم ًاحتفل + تعن  ةفص :ًانيبم

 ٍْ . كودبع ىلع كانرصنو ةكم

 د تاس رف را 7 5
 كيدهرو للعم متو رخْللاَمَو 20 3نمَ تك امساك كلر ١

 5 0ك ارو

  نآب بوصنم عراضم لعف : رفغي (يك) ىنعمب وأ رج فرح ماللا : رفغيل ٠
 ا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 ' نم اه لع ال ةرمضملا «نا» ةلص ؛هللا كل رفغي» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل

 ١55ل



 ام . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ»و بارعالا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مدقت ©
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص (مدقت» ةلمجو . وه

 - لصتم ريمض فاكلاو مدقتب قلعتم رورجمو راج : ركأت امو كينذ نم ©
 : رخأت امو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض

 . اهبارعإ برعتو "مدقت ام١ ىلع واولاب ةفرطعم

 : هتمعن . اهبارعإ برعتو (رفغي١ ىلع واولاب ةفوطعم : هيلع هتمعن متيو ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . متيب قلعتم رورجمو راج : كيلع . ةفاضالاب

 : [يقتسم اةمعنلا متيو» بارعا برعت : اًميقتسم ًاطارص كيدهبو ©

 رتتسم ريمض متي لعافو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاطارصل - تعن - ةفص ش

 - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض «كيدبي# يف فاكلاو وه هريدقت ازاوج هيف

 نا ثيح هسفنب ىدعت انه لعفلاو . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 يف امك هسفنب ىدعم : هجوأ ةثالث ىلع ميركلا نارقلا يف درو «ىده» لعفلا

 هانيدهو : هلوقو . ميقتسملا طارصلا اندها : هلوق يف اكو ةميركلا ةيآلا هذه

 هو . قحلل يدب هللا لق : ىلاعت هلوق لثم ماللاب ىدعمو . نيدجنلا
 . طارصلا ءاوس اندهاو : ىلاعت هلوقك ىلإب

 ب.

 هج ايرعا ءارص ةلالصو 0٠

 لعاف : هللا . اهبارعا برعتو «كيدهيوا ىلع واولاب ةفوطعم : هللا كرصنيو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ًانيبم ًاحتف» بارعا برعت : ًازيزع ًارصن ©
 . ةعنمو زع هيف ًارصن يأ

 لاا



 متاكد ينمو اوف ف ةنيححتا هيت نأ راو
 35 امك ميو هلأ تال ضشلاو نركب 1ع

 .:افتبم عقر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصنفتم عفر ريمضف : يذلا وه ©

 ش . (وها ريخخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ' . بارعالا نم امل لحن ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ةنيكسلا لزنأ ©

 ! : ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : 7

 . ةجتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :.ةنيكسلا .

 هيلا 'ةفاضم : نينمؤملا ٠ لزنأب قلعتم رورجبو راج : 'نينمؤملا بوق خال
 1 نم نضوع نونلاو .٠ ملاس رمدم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالنعو ةفاضالاب رورج 1

 0 . هرفألا يف ةكرحلاو نيوتتلا
 ' عراشم لعف : اودادزي . ليلعتلل رج فرح ماللا : ًاناميإ اودادزيل «©

 . ريمض واولا ٠ نونا قذح هيمن ةسالو مالا دمي ةرعصخس أي بوصنم

 1 . ةمالعو بوصتم هب لوعفم : 8 [يا . ةقراف فلألاو لعاف: عفر لحم يف لصتم

 م مهضأ فلكم لع نو مهل لل ١ مب شما هم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ًابوصنم ًازييمت نوكت وأ . ايبا

 ' وهو ًاناهيا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : مهنامبإ عم ©

 ' وهو ةرسكلا: هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ن نايا . فاضم

 أ .: ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا .ريمض امهاو . فاضم

 .عدقم ربخب قامتم ميظستلا دورت دج هلل . ةيفانئتلسا واولا : دودج هللو ©

 . ةمضلاب .عوفرمرخؤم أدتبم : دونج

 . ةرمكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم 5 ؛ضرألاو تاومسلا ©

 . اهلثم ةرورج («تاومسلا)ا ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 سدا ؟6



 :هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسأ

 نوكي نأ زوجيو ةحتفلا اهبصن ةمالعو نايوصنم ناكل ناربخ : اًميكح اًميلع ©

 . ايلعل  ًاتعن - ةفص (ايكح»

21210000 
 م ع 4 - 20 3

 *+ اطعارف أع كلن كقدِقإ سف

 نأب بوصنم عراضم لعف : لخدي . ليلعتلل رج فرح ماللا : لخديل ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ا
 بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «لخديا ةلمحو . وه هريدقت

 . ماللاب رج لع يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا "ناو

 بصن ةمالعو نابوصنم «لخدي» الوعفم : تانج تانمؤملاو نينمؤملا ©

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا لوألا :

 ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا يناثلا بصن ةبمالعو

 باصتنا بصتناو هيلا لعفلا ىدعتف راجلا فذحف تانج ىلإ : هريدقتو

 ةمالعو ًاضيأ ةبوصنم «نينمؤملا» ىلع واولاب ةفوطعم : تانمؤملاو . لوعشملا
 . ملاس ثنؤم عمج اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن

 - تعن  ةفص بصن لحم يف :ةيلعفلا ةلمجلا : راهنالا اهتحت نم ىرجت ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يرجت . تانجل
 راهتألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج : تحت نم . لقشلل

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛«اهاو .اهتحت ةنئاك راهتألا يرجت :ريدقتب
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راهتالا

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 . نيذلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت نم ضوع

١56 



 'برغتو «تانج لخديل» ىلع واولاب ةفرطعم : مهتائيس مهنع رفكيو ©
 رج فرح : نع . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض امهاو . اهبارعإ

 رفكيب قلعتم رورجملاو راجلاو . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو
 . ةئيسلا مهلاعأ يأ مهتائيس مهتغ وحميلو : ىتعمب

 . ختفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسإ واولا : كلذ ناكو ©

 دعبلل ماللا («ناك١ مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ

 ١ باطخلل فاكلاو

 !ةفوذم لاب قلعتم بوصنم ناكم فرظ :؛ اًميظع ًازوف هللا دنع ©
 هللا : 'فاضم رهو ةحعفلاب بوصتم وهو ةمدقم ةفصض هلآل « ًازوف ١ نم

 : ًانوف ٠ ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا .ظفل

 'ةبوصنم ًازوفل - تعن ةفص : ايظع . ةحتفلاب بوئصنم (« ناك » زربخ

 . ةحتفلاب

 للابد كْلَو نيل د كك ًابْزَحَو 7

 1 ةكنايلابكو ولاء يق
 2 07 م و 8

 4 اريصمٌتءاسو

 .نينمؤل لخدي» ىلع واولاب ةفوطعم : تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو ©

 . امارعإ برعتو ةقباسلا.ةيآلا ف ةدراولا «تانمؤملاو

 يقفل لع لاب ةفرطعم : نيناظلا تاكرشملاو نيكرشم لاو ©
 :ةفوصوملا ءامسألل - تعن - ةفص : نيناظلا . امارعا ثرعتو («تاقفانملاو

 ْ 1 . اهبارعإ برعتو:اهلثم ةبوصنم اهلبف

 اردصم :.نظ . نيناظلاب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج ؛ ءوسلا نظ هللاي ©
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 وهو «نيناظلا» لعافلا مسال لوعفملا عضوم يف عونلا نايبل  قلطم لوعفم
 فيضأو .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :ءوسلا .فاضم

 . مذلل نيسلا ةحوتفملا «ءوسلا» ىلا «نظلا»

 ىلعي رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ءوسلا ةرئاد مهيلع ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةرئاد . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجاو
 . ءيشلا مهنظ نم هنونظي ام نظ ةرئاد مهيلع ىنعمب تبرعأ : ءوسلا

 ىلع ينبم ضام لعف : بضغ . ةيفانئتسا واولا : مهيلع هللا بضغو ©

 تبرعأ : مهيلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا 3

 . بضغب قلعتم «مهيلع» رورجملاو راجملاو

 ؛مهيلع هللا بضغ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مهل دعأو مهنعلو ©

 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهنعل) يف «مهاو . اهبارعا نابرعتو

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض ؛دعأاو «نعلا لعافو .هب

 نم ةعونمت اهنأل نونت لو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : منهج ©

 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاس . ةفطاع واولا : ًاريصم ثءاسو «©
 نم اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو تسئب ينعت اهمأل مذلا ءاشنال

 زييمت : ًاريصم . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو . بارعالا

 . الآم : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ه> ضرر كوالا ثلومفلا ولو 1١ 2 20210 ع 00 2 هر
 . ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 لا



 88 زكر اركَبموادهَم َكلَسرأ َضإ
 | روس نم نيعبرألاو ةسمانلا ةميركلا ةيآلا ف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . «بازحألا'

 51 هوْييشو هوقو هدي 2و اووف 20
 ش نإ ٌكيِصأَك

 .عراضم لعف : اونمؤت .' رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : اوئمؤتل ©
 | ريم واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرهضم نأب بوصنتم

 | ةرمضملا «نا» ةلص ؟اونمؤتا ةلمحو ..ةقراف فلألاو لعاق. عفر لح يف لصتم

 لحن يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو. . بارعالا نم اهل لحم ال
 ,هتمأل ةبطاخت يه لوسرلا ةبطاخت نأل سانلل ةبطاخت لوقلا يفو . ماللاب رج
 |همّؤج ةنمالعو رمألا مالب ًاموزجم لغفلاو رمألا مال ماللا نوكت نأ زوجيو
 1 1 نونلا فذح

 قطاع ولا . اني قلعتم ميظععلل رورجي راجل: هلوسرو هللاب ©

 | لحم يف لضتم ريمض ءزهلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ًاضيأ رزورجم مسا : هلوسرو

 0 ,  ١ ةفاضالاب رج

 | ىلع فطغلا تاواوب ةفوطعم ةلمجلا : هوحيستو هورقوتو هورزعتو ©
 بت لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . اهبازعإ برعتو ةاونمؤَنا
 هلوشرو هنيد ةيوقت . هللا زيزعتب دارملاو ةرصنلاب هووقتو. ىنعمب . هب لوعفم

 ا . ةبئاش لك نع هوهزنتو هومظعتو

 ' ةمالعو بوصنم هوحبستب قلعتم - نامز فرظ - هيف لوعفم : ًاليصأو ةركب ©
 تق, ىنعمب اهلثم ةبوصنم «ةزكب» ىلع واولاب ةفوطعم ًاليصأو . ةحتفلا هبصن
 ْش . رصعلاو رهظلا ةالصو رجفلا ةالص
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 م احم هدو عمور ع 52 ه-

 نف مهيأ قفل أذ نوي!
 18 ع اص كاع دعلع 07
 هيأ ىو أ نمو اا 0

 كف 2

 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كتوعيابب نيذلا نإ ©

 عراضم لعف : نوعيابي «نا» مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبشب عوفرم
 و . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم
 ىلع كنودهاعي نيذلا نا : ىنعمب . امل لحم ال لوصوملا ةلص «كنوعيابيا

 . هئادعأ ةعراقمو مالسالل ةرصن كعم ءاقبلا

 ظفل هللا . تبرعأ : نوعيابي . ةفوفكمو ةفاك : هللا نوعيابي امنإ ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم :ةلالجلا
 «مهيديأ قوف هللا دي” ةيمسالا ةلمججلا نوكت نأ زوجيو 1نا# ربح عفر لحم يف

 .ليثمتلا قيرط ىلع هناحبس اهدكا هللا نوعيابي» ةلمجو «نأ» ريخ عفر لحم يف

 ظفل هللا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : مهيدبأ قوف هللا دب ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 : يديأ . فاضم وهو أدتبملا ربخب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : قوف

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 يتلا هللا لوسر دي نا : دارملا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهلاو

 تافص نعو حراوجلا نع هزنم ىلاعت هللاو هللا دي يه نيعيابملا يديأ ولعت
 . ماسجألا

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتتسا : ءافلا : ثكن نمف «©

 ربخ عفر لحم يف - هئازج  هبارجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . أدتبم عفر لح
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 : نمب مزج: لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثكن «نم»

 ١ . مهنم دهعلا ضقن نمف ىنعمب وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 عقر ةالعو فرم عراضم لعف ١ كتي طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا

 !- بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو ثكتيب قلعت رورجي راج: 9 ىلع» '

 لفل ان ةالعو ابارعا برعتو ؛ثكن نم لع والاب ةفوطعم قوأ نمو ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 لح يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرلح ءابلا : دهاع امي ©

 :ال لؤوصوملا ةلص «دهاع» ةلمجو «ثكن» بارعا برعت : ٍذهاع .. ءابلاب رج

 ١ لحم ال اهتلص «دهاع» ةلمجو ةريدصم «ام» نوكت وأ . بارعالا نم امل: لحم

 ,راججلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةام»و . بارعالا نم اه

 ش . "هلل هدهعب ىفوأ نمو : ريدقتلا . ىقوأب قلعتم رورجملاو

 بوضنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . دهاعب قلعتم رورجيو راج : هللا هيلع ©
 ش . ةحبتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل

 ' . نمب مزج لحم يف ءافلاب نزتقم مناج طرش باوج : ةلمجلا : هيتؤيسف ©

 : : هيتؤي  لابقتسا - فيوست فرح نيسلا هئازج  طرشلا باوجل ةطبار ءافلا

 ؛ لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عونفرم عراضم لعف

 - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهاو وه . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 1 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف

 : طع ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ٍناث هب لوعفم : اًميظع ًارجأ ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم ًارجأل تع -
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 رئاسة اواهأو وتأهل سو كوعيَس ١
 قواه ميرزا ملاكي نفيا
 الد كرا سةر يضر نِاكِمأ
 88 ايَحَبَومَسع

 عراضم لعف : لوقي  لابقتسا  فيوست فرح : نيسلا : كل لوقيس ©

 . لوقيب قلعتم رورجمو راج : كل . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم :

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم لعاف : نوفلخملا ©
 . كترصن نع اوفلخت نيذلا يأ . درفملا يف ةكرحلاو

 رج فرح «نماو . نيفلخملا نم لاحب قلعتم رورجمو راج :؛ بارعألا نم ©

 . بارعالا نم مهنوك ةلاح : ريدقتلا . ٍنايب ْ

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : انلاومأ انتلغش ©

 اه لحم ال ةنكاشلاتينأتلا ءات ءاتلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلغش
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو . بارعالا نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 واولا اهعفر ةمالعو اهبارعا برعتو «ائلاومأ» ىلع واولاب ةفوطعم : انولهأو ©
 . ماسلا ركذملا عمجب ةقحلم اهنأل

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف « ةيفانئتسا : ءافلا : ال رففتساف ©

 . رفغتساب قلعتم رورجمو راج : انل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نرنلا توبثي عرقرم عراضم لعف : نولوقي ©
 . لعاف

 3 را



 رج لع يف نياقا ريغ ؟مهاو . ورقي قلتم رورو راج مهتئسلاب ©

 . نيقطان ريدقتب فوذحم لاحب وأ ةفاضالاب

 بطن لغ يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : مهبولق يف يف سيلام «©

 ١ : ريدقتلا «سيلا ربخب قلعتم رورجمو راج : بولق يف .وه هريدقت:ازارج هيف
 ؛ ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و مهوبلق يف ًانئاك سيلام
 ! . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ؛ .تنَأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . مشا : نم . مدقم طرش باوج يف ةمقاو وأ ةيفانئتسإ ءافلا ؛ كلمد نمف ©

 . عفرم عراضم لعف : كلمي . أدتبم غفر لحم يف نوكبلا ىلع ينبم ماهفتسا

 . وه هريدقتًالوج هيف زتنسم ريد لعافلاو ةمفلا عقر ةمالعيو

 قلم هل يش نم ةرذع لب قاحتس مظعتلا وو اج هللا نم

 ا 1 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ' اعيش .ةمدقم ةفصب

 .طرشلا لمف حتفلا لع ينيم ننام لعف : دارأ . متاج طرش فرح : دارأ نإ ©

 | باوج فذحو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نإب مزج لحم يف

 ش : هانعم مدقتل طرشلا

 ًارض . زوكذلا عمج ةمالع ميملاو دارأب قلعتم رورجتو راج : ارض مكي © .
 ْ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ! بزعتو اًارض مكب دارأ نا ىلع رييختلل وأب ةفوطعم : ًاعفذ مكب دارأ وأ ©
 : عفنلا مكمزخي نمو : ريدقتلا . ًاراصتخا فذح هيف ميركلا لوقلاو.. اهبارعا

 1 1 . ؟ ًاعفن مكب دانا نإ

 ؛ | ىلع ينبم,صقان ضام لعف : ناك . بارضالل فانئتسا فرح : هللا ناك لب ©
 : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم "ناك مسا : هللا . حتفلا
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 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : ًاريبخ نولمعت امب ©

 ربخ : ًاريبخ «نولوقي» بارعا برعت : نولمعت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك»

 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم ام
 ةيردصم «ام) نوكت نأ زوجيو هنولمعت اهب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا

 ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو برعالا نم لحم ال اهتلص !نولمعت» ةلمجو

 . اهربخب وأ ناكب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف

 مصر

0 
 سس

5 0000 2 

 ىلع ينبم ضام لعف : متنئتظ . فائئكسالل بارضا فرح : متئئظ لب ©

 ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقشلا نم ةففغ : لوسرلا بلقني نل نأ ©
 لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلا اهربخو هنأ هريدقت فوذح نأش ريمض اهمساو
 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نانؤ عفر
 نيلماع نيفرح نيب تعمجا اذا برعلا نأل ةافلم «نأ» نوكت نأ زوجيو «نظا

 عراضم لعف : بلقني . لابقتساو يفنو بصن فرح : نل . امهدحأ تغلأ

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسرلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم

 ماس ركذم عمج اهنأل واولاب ةعوفرم لوسرلا ىلع واولاب ةفوطعم : نونمؤملاو ©
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو بلقنيب قلعتم رورجمو راج : ًادبأ مهبلهأ ىلإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ملاسلا ركذملا عمجب: قحلم

 لب ىنعمب بوصنم وهو رارمتسالا ىلع لدي لبقتسملل نامز فرظ :ادبأ

 ور



 ؛ ًاشيرق نأل ًادبأ مهيلهإ ىلإ ارعجري نل نينمؤملاو لوسرلا نأ متبسحأ

 , لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيز . ةفطاغ واولا : كلذ نيزو ©

 . ةراشإ مسا : اذ . ناطيشلا نيزو يأ . وه هريدقت ًازوج' هيف رتتسم ريمض

 , .باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 | ريمكض - لصتم ريمض فاكلا . نيزب قلعتم رورجمو راج : مكبولق يف ©

 : . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 :نظ ٠ اهبارعإ برعتو «متننظ١ ىلع واولاب ةفوطعم : ءوسلا نظ متئئظو ©

 , ةفاضضالاب الورجم هيلا فاضم : ءوسلا . نونلا نايبل - ردضم قلطم لوعفم

 لا . مذلل ءوسلا ىلا نظلا فيضأو . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ' نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك ٠ ةفطاع اولا ؛ ًاموق متنكو ©

 . يئبم - نبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 , اهرب : ًاموق . روصكألا عمج ةمالع ميملاو اهمسا عفر لب ين مضلا ىلع

 . ةحئتفلاب بوصنم

 أ :هدرفمو .. ىكله : ىتعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم اموقل - تعن  ةغفص : ًاروب ©

 ركذملاو عمجلاو دحاولا هب ففصو كلذلو رشب لثم رئابل عمج ال ةخلو رئاب

 . ثنؤملاو

 ١٠١ يمس تريك انة ك لإ ياونس ومآ كنتو 49
 لح يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم ةيفانتتسا : واولا : نمو ©

 . هربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلْججلاو . أدتبم عفر

 ماي موزج عياضم لعف : نمؤي . بلقو مزجو يفن فرح : نمؤي مل ©
 ريمض لعافلاو ملب مزج لحم يف طرشلا لعف هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 . وه ةزيدقت ًازاوج هيف رتتسم
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 . ةفطاع واولا . نمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلوسرو هللا ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ًاضيأ رورجم : هلوسر

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 ءافلا . نمب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم طرش باوج : ةلمجلا : اندتعا انإف ©

 ريمض !اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا طرشلا باوج يف ةعقاو

 لعف « دتعا ١ لعفلاو . « نا ١ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ربخ عفر لحم يف : اهدعب امو « اندتعا » ةلمجو لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . انأيه يأ «نا»

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو اندتعاب قلعتم رورجبو راج : ًاريعس نيرفاكلل ©

 : اريعس . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع ثنونلاو لاس ركذم عمج
 ةملكلا تركنو ةدقتم ًاران ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ةصوصخم ران اهنأل

 ١ كبرهبزتر اكيدرزارف هيكسر 16
 اَيَنايونَعسأ 45

 عراضم لعف : رفغي . ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نماو رج فرح ماللا : نمل
 ةلمجو «رفغي» بارعا برعت : ءاشي . رفغيب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب
 هنأل ًاراصتخا اهوعفم فذحو بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ؛ءاشي#
 . مولعم

 . اهبارعا برعتو «ءاشي نمل رفغي» ىلع واولاب ةفوطعم : ءاشيي نم بذعيو ©
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نم#و
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 ؛ عراضم لعف. : لوقي - فيوست - لابقتسا فرح نيسلا ::نوفلخملا لوقيس ©

 ! واولا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : نوفلخملا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 ' 1 ٠ . هدرفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل

 ! ينبم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي املافرظ : متقلطنا اذإ ©
 . نوكسلا ىلغ ينبم ضام لعف : قلطنا . طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع

 يف «متقلظنإ» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميم او لعاف عفر لح يف مضلا ىلع

 ' نيذلا لوقيس يأ . هانعم مدقعل طرشلا باوج فذخو: ةفاضالاب رج لحم

 . ةيبيدحلا يف كترصن نع اوفلخت

 , نم ًالدب ةحصفلا مسالا رج ةمالعو متقلطناب قلعتم رورحبو راج : مئاغم ىلإ ©

 | رييبخ مئانغ ىلا : ىنعمب «لعافم» نزو ىلع فرصلا ْنِم عونمم هّنأل ةرسكلا

 ا اا . ةمينغ يأ منغم اهدرفمو

 نأن بوصنم عراضم لعف : اوذخأت . ليلعتلل رج فرح ماللا : اهوذخأتل ©

 ' لحم يف لضتم ريمض واولا . :نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 لحن يف نوكسلا ىلع ينبم - ةبئاغلا ريمض - لصتم ريمبض ةاه»و لعاف عفر

 ! نم اه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اهوذحخأت» ةلمحو . هب لوعفم بصن

 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نااو بارعالا

 : . متقلطناب قلعتم رورجملاو

 ألف ارق ل لوقا لرقم هب لوعفم بصت لم يف : ةلمجلا ::انورذ ©

 ا



 ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . انوكرتا وأ انوعد ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نؤكسلا

 نوكس : همزج ةمالعو بلطلا باوج هلأل موزجم عراضم لعف : مكعيتن ©

 لصتم ريمض فاكلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ

 . عمجلا

 توبثب عوفرم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوديري ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا '

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو

 امو ةيردصملا «نأ»و . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اولدبي» ةلمجو . ةقراف

 . نوديريل لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هللا مالك ©

 نوديري : ىنعمب . ةرسكلا رحلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو تنأ

 بوصنم عراضم لعف : اوعبتت « لابقتساو يفنو بصن فرح : انوعيتت نل ©

 (اثاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا نونلا فذح هبصن ةمالعو نلب

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلاو

 نع بئان بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : مكلذك ©

 ةفص نوكي وأ . لوقلا كلذ لثم هللا لاق : ريدقتب فوذحم - قلطم لوعفملا

 مسا : اذ .:كلذ لثم ًالوق هللا لاق : ريدقتب فوذحم قلطم لوعفم  ًاتعن
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 . قربح فاكلا دعبل مالا ةفاضالاب رج لح يف نوكملا لع ينم ياش

 يفرم لئاف : ةلالجلا ظفل هللا . حفلا ىلع ينبم فام لعف: هللا لاق ©

 1 : .٠ ةمضلاب ميظعتلل

  ةمالقتال مضلل ىلع يتيم مسا : لبق . رج فرح : نولوقيسف ليق نم ©
 . تبرعأ : نولوقيسف . لاقب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالا نع

 : لي - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : انئودسحت لب ©

 ٠  مهوعبتي ال نأ هللا مكح نوكي نأ در : هانعم ' بارضالل فطع فرح

 ١ يف تبرعأ «اناو (نولوقي) بارعا برعت : نودسحت . دسحلا تابثاو

 ؛ نينمؤما ىلا دسحلا ةفاضاب مهفصو نع بارضالل فطع فرح : اوناك لب ©

 : نضام لعف : اوناك . لهجلا رهو هنم رثكا وه اب مهفصو ىلا هقفلا ةلقو
 عفر لمح يف لصتم ريمصض واولا ةعامجلا ارب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 ْ . ةقراق فلآلاو «ناك» مسا

 . لمعال ةيقا : ل اكد بخ بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا: نوهقفي ال©

 ْ . «نولوقي» بارعا برعت : نوهقفي .اه

 د قلطم وعقل تعنذ ةفص : ًاليلق . اه لمع ال رصح ةادأ : ًاليلق الإ ©
 . ًاليلق اهف الا ىنعمب فوذحم  ردصم

 وايد يأ اوأ ماك 1س بزقت نوعا ١
 اونو َنَسحَ همر طوأومي نإ نري ولك وي
 0 اميل 7-2 ا

 . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ : لق: بارعالا نم نيفلخملل لق ٠

 لام



 عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لقب قلعتم رورجبو راج : نيفلخملل

 راج : بارعالا نم . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم

 مهو ينايب رج فرح «نماو «نيفلخملا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو
 . ةيدابلا ناكس

 :نيسلا - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوعدتس ©
 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف «نوعدت»و - فيوست.- لابقتسا فرح
 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 رورجملا فذحف موق ةلزنم ىلا يأ . نرعدتب قلعتم رورجبو راج : موق ىلإ ©
 . هماقم هيلا فاضملا ميقأو ًاراصتخا فاضملا

 ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقل  تعن - ةفص : ديدش سأب يلوأ ©

 اهل درفم ال ةملكلاو ظفلت الو بتكت واولاو:ملاسلا ركذملا عمجب ةقحلم اهنأل

 . باحصأ يأ ؛ووذ» ىنعمب عمج مسا يهو وذ اهدرفم ليقو . اهظفل نم

 ةدش باحصأ يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سأب

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورج سأبل  تعن  ةفص : ديدش . برحلا يف

 . ةرسكلا

 عوفرم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهثولتاقت ©

 نييئاغلا ريمض «مه»و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . هب لوعفم بصن لحم يف

 بارعإ برعتو «مهولتاقت" ىلع رييختلل وأب ةفوطعم ةلمجلا : نوملسي وأ ©
 مم ! نيرم ٍِ . ال ثلاث ال مالسالا وأ ةلتاقملا امإ نيرمألا دحأ نوكي ىأ «نولتاقت»

 لعف : اوعيطت . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانتسا : ءافلا : اوعيطت ناف ©

 ريمض واولا . نونلا فذح : همزج ةمالغو نإب موزجب طرشلا لعف عراضم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 ' همزج ةمالعو نإب موزجم - هؤازج  طرشلا بارج عراضبم لعف : هللا :مكتؤي ©
 ىلع ,ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةلعلا هرمخأ فذح

 | طفل هلا - .. روكذلا عمج ةمالع ميلاو مدقم لوأ هب لوعفص بصن لح يف مضلا
 ٠ ةعضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا

 . ًاهلثم ةبرصتم ًارجأل تعلن

 ناو ىنعمب . اهبارعإ برعتو ؛اوعيطت نا» ىلع واولاب ةفرطعم : اولوتت ناو ©
 . اودعتبت وأ اوضرعت

 | ضام لعف : متيلوت . ةيردضم : ام . رج فربح : فاكلا : متيلوت امك ©
 - لصتم ريمض ءاتلا' ١ كرجنللا عفرلا ريمضب هلاصتأل نوكسلا ىلع ينبم

 ١ عمج ةمالغ ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم -:نيبطاخملا ريمض

 ١ «اماو.بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «متيلوت) ةلمجو .روكذلا

 راجلاو رجلا فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو . ةيردصملا

 ! هيلوت اولونت ناو : ريدقتلا فوذحم  ردصم  قلطم لوعممب قلعتم روزجملاو
 | : .مكتيلوتك

 يف ةفاضالا نع ةعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : لبق نم ©

 . :ةيلوتلا هذه لبق نم يأ . متيلوتب قلعتم رورجملاو زاجلاو نمب رج لحم

 ش . ةيبيدحلا ةوزغ نع ىنعمب

 . اه لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةيلعنفلا ةلمجلا : مكيذعي ©

 | ةمالعو نإب موزجم - هؤازج - طرشلا باوج عراضم لعف يهو بارعالا نم
 تبرعأ (مكاو) وه وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همؤزج

 . (مكتؤيلا ٌك

 اة



 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاباذعل -_ تعن  ةفص : ييلأ

 . ةرهاظلا

 رض رااعالو يح رشلا علو عمفلاَع ري 10
 5 نم ىرج نت دك 2و هاو طي نمو
 هه اهل اَنَعدبْرَي لوم

 ف

 راج : ىمعألا ىلع . صقان ضام لعف : جرح ىمعألا ىلع نسل ©

 . ةمضلاب عوفرم اهمسا : جرح . مدقملا «سيلا ربخب قلعتم رورجبو
 اهدعب ناتلمجلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 ىنعم ديكاتل ةدئاز "لاو . اهبارعا نابرعتو اهيلع فطعلا يواوب ناتفؤطعم
 يف برعأ اهدعب امو داهجلا نع فلختلا يف. مثا مهيلع سيل» ىنعمب . يفنلا

 تانج يف هلخدي : لصألاو «ءاسنلا» ةروس نم ةرشع ةشثلاشثلا ةميركلا ةبآلا

 نم» رورجملاو راجلاو . تانج ىلا ىدعتف لعفلا لصوأو رجلا فرح فذحف

 راممألا يرجت : ريدقتلا ٠ راهنألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم "اهتحت

 . اهتحت نم ةنئاك

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةفطاع واولا : لوتي نمو ©
 ربخ عفر لحم يف - هئازج - هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو لعاف عفر لحم
 فذخ : همزج ةمالعو نمي موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لودي «نم١

 اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو ةلعلا فرح هرخأ
 . وه هريدقت

 - لصتم ريمض ءاهلاو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اًميلأ ًاباذع هبذعب ©
 . هب لوعفم بصن لحم يف بئاغلا ريمض
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 يق 0 و واي د 18

 هه سواد هو 0 ةنيحتلا رن ةمهبوُم

 | لعف : ىضر . قيقحت افرح : دق . ديكوتلاو ءادجباللماللا : هللا يضر دقل ©

 ْ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا 'ىلع, ينبم ضام

 : عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو يضرب قلعتم رورجيو:راج : نينمؤملا نع ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع نونلاو ماس ركذم

 نم ئضم امل فرظ وأ بارعالا نم هل لحم ال ليلعت فرح : كنوعيايب نإ ©

 ١ . يضرب قلعتم «نيح١ ىنعمب بصن .لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا

 لحم يف لصتم ريمَض واولا . نونلا توبثب عرفرم عراضنم لعف : كنوعيابي
 : لخم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر
 , رج لع يف أظفل لو الخ نام اهلعف ةياعفت هلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن

 : : : . ةفاضالاب

 ' . ةيفرظلا ىلع بوصنم كئوعيابيب قلعتم ناكم فرظ : ةرجشلا تحت ©

 لاجب قلعتم وأ ةرسكلا هرج ةمالعو.ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : ةرجشلا

 0001 . ةرجشلا تحت نينئاك : ريدقتلا ةفوذحم

 . هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهبارعا برعتو يضر ىلع ءافلاب ةفوطعم : ملعف ©

 : : وه: هريدقت ازاوج

 ' . هب لوعقم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم :مسا : مهيولق يف ام ©

 ريمض !مهلو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب ّولعتم رورجتو راج 0: بولق ف

 قدصلاو ناهبالا نم اهيف ام يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ١ هب لوعفم : ةنيكسلا . «ملعف» بارعا برعت : مهيلع ةئيكسلا لزنأف ©
 يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ىلع «٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ش . لزنأب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم
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 لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهاو «ملعف» بارعا برعت : ًابيرق ًاحتف مهباثآو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاحتف . هب لوعفم بصن ش
 ةفص : ًابيرق . ًاحتف مهاوث لعجو وأ مهازج يأ ًاحتف هللا مه لعفو ىنعمب

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاحتفل - تعن -

2 20 
 ناك اع
 ةميركلا ةيالا يف ةدراولا «ًابيرق ًاحتف» ىلع واولاب ةفرطعم : ةريثك مئاغمو ©

 ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل «مئاغم» نونت ملو ةريثك مئانغو ىتعمب ةقباسلا
 - لعافم - نزو

 لعف يهو مناغمل ةيناث ةفص بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهنوذخأي ©
 "اهو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا تويشب عوفرم عاضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم .ريمض

 : ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اًميكح ًازيزع هللا ناكو ©

 0001 راس خس م | م ءءء 2100011 رص در :

 ادلع زم مولا ركز مسدس 5
 2 سد 2ك ل حدس | ل ل
 88 هنن يرو سر نينوي نوت

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللا مكدعو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . روكذلا

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكل لجعف اهنوذخأت ةريثك مئاقم «©

 ريمض لعافلاو اهبارعإ برعتو «دعو» ىلع ءافلاب ةفوطعم : لجعف .ةقباسلا 1

 ةمالع ميملاو لجعب قلعتم رورجتو راج : مكل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 3 واش



  مئاغم يأ هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : فكو هذه ©

 : . عمو : ىتعمب اهبارعا برعتو «لجعا ىلع واولاب ةفوطغم : فكو . ربي
 ؛ فاضم :' لسانلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوغفم :. سانلا يدبأ ©

 ا .'ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا
 ! يديأ عن عنمو يأ ٠ روكذلا عمج ةمالع ميلاو فكب قلعتم رورجمو راج : مكنع ©

 0 : . ءوسب مكبيصي نأ ربيخ لهأ

 ' نم اهل لخم ال ةيضارتعا : اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا اولا : ةيآ نوكتلو ©
 ! بوضنم ضقان عراضم لعف : نوكت . ليلعتلل رج فرح ماللا . بارعالا 1

 : ًازاوج رتتشم ريمض اهمساو ةحتفلا ةهبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب
 ' ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم (نوكت# ربخ, : ةيا . يه هريدقت
 : امو ةرمضملا «نأ»« ٌبارعالا نم ال لحم ال ةرمضفملا «نأ» ةلص «ةيآ نوكتا

 ؛ رمضمب قلغتم رورجملاو رامجلاو ماللاب ربج لحم يف ردضم ليوأتب : اهدعب
 لوسأرلا قدص ىلع ةلالد يأ ةيآ ةفكلا نوكتلو وأ ربيخ مئاغم نوكتلو ىنعمب
 ! واولاب هيلع ًافوطعم رمضم لعفب ًاقلعتم نوكي نأ زوبيو كلذ لعف ميركلا
 ؛ اهب مكعفنيل مكنع ءادعألا فكو ةمينغلا هذه لجعف مئاغملا مكدعو' : ىتعمب

 ةفطاع ريدقتلا اذه ىلع «نوكتلو» يف واولا نوكتف نينمؤملل ةيانوكتلو

 . ةيضارتعا تسيلو

 ري ةضلقو ل نم ةفوذع ةفصب وأ نركتب قلعت رورجو راج : نيذمؤملل
 ! '.درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم أعمج هنأل ءايلا مسالا

 ' ؟نؤكتلا ىلع وأ 'مكعفتي» زمضملا لعفلا ىلع واولاب ةفيطعم : مكيدهيو ©
 ينبم لصتم ريمض فاكلاو . وه هريدقت ًازاوج هينف زتتسم ريمض لعافلاو
 : . عمجلا ةمالع ميلاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 لصألاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم:# اًميقتسم ًاطارص ©

 ةفلص : [ميقتسم . هيلا ىدعتف لعفلا لصوأو رجلا فرج فذحف طارص ىلا

 ّْ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاطارصل - تعن -

-144- 



 ه> اريك نوعا ]د تاجعاون رك أَو ١"
 لجعف ؤأ لعجف يأ ؛هذه» ىلع ةفرطعم : ىرخا . ةفطاع واولا : ىرخآو © .

 وأ ةمينغ مكدعوو يأ «مكدعو» ىلع وأ ىرخأ مئاغمو مئاغملا هذه مكل

 اهب هللا طاحأ دق هرسفي رمضم لعفل ةبوصنم نوكت نأ زوجيو . ىرخأ مناغم

 ةردقملا ةحتفلا ةملكلا بصن ةمالعو اهب طاحأ دق ىرخأ هللا ىضقو : هريدقت

 فوصوملا فذحف فوصوملا لوعفملل ةفص نوكت وأ رذعتلل فلألا ىلع

 . هماقم ةفصلا تميقأو هتلالدل

 اذه ىلعو ىرخأل ةفص بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهيلع اوردقت مل ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ًاعوفرم أدتبم «ىرخأ» نوكت نأ زوجي ش

 : مل . ةيفانثتسا واولاو هربخ عفر لحم يف «اهب هللا طاحأ دق» ةيلعفلا ةلمجلاو

 : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوردقت . بلقو مزجو يفن فرح
 :اهيلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح

 فاضملا لحو فاضملا فذحف اهذخأ ىلع يأ . اوردقتب قلعتم رورجمو راج

 . هلحم هيلا

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : طاحأ . قيقحت فرح : اهب هللا طاحأ دق © |

 . طاحأب قلعتم رورجمو راج : اهب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا

 ىللع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : لك ىلع هللا ناكو ©

 ىلعا رورجملاو راجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا : هللا .حتفلا

 . ؟ناك» ربخب قلعتم لك

 : ًاريدق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ًاريدق ءىش © |

 . ةحتفلاب بوصنم «ناك) ربخ
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 ايصال يو نود رباك ؟؟

 ْ مس ولو ©

 ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع

 : :اورفك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع .ينبم لوصوم مسا : اورفك نيذلا ©

 | 7, . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ْ . بارعالا نم ا ل ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمسملا : نابدألا اولول ©
 . هب لوعفم : رابدألا («اورفك) بارعا ربغت : اولو اول»١ باوج يف ةعقاو ماللا

 . اومزهن ال يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو .بوصنم

 ١ :نودجي اهل لمع ال ةيفان : ال . يخارتلل فطع فرح : نودجي ال مث ©

 . لعاق عقر لحم يف لصتم ريمض واؤلاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف

 ...ةقطاع والا . ةحسقلا هبصل ةمالعو بوصتم هب لوعفس: ًاريصن الو ًايلو ©
 ايو هل ةيوصن يلا لع ةقولطمم ٠ ايست . يفنلا ديكأتل ةدئاز |: ال

 ه8 ايدو دمت 1 0ع ا دم ب 7
 : نويكا» ةروس نم نيتسلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ْ . ةئسل ل اثعن - ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا

 . يلا لع ردقلا علا لع ينس فام لعف تلخ . قيقحت فرح : دق

 ' يف ل سؤ ١ يه هريدقت اج رسم ريس لعافلاو بارعألا نم
 ' دق.يتلا هللا ةداع ىنعمب ةنس هتنايبنأ ةبلغ هللا نس يأ دكؤملا ردصملا عضوم
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 امل لحم ال لوصوملا ةلص «لبق نم تلح دق» ةلمجو ممألا لك يف ليق تضم

 . بارعالا نم

 دب ةكحم طب مهنع برأ كهربا تك ىراوُمَو 7 '؟ مآ 0 3س و ساووم 31و رق سول

 88 يصب
 نونو مير دم ا ا 0

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانكتسا : واولا : يذلا وهو ©

 عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ًادتبم عفر لح يف
 . بارعالا نم ال لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمحلاو اوه ريخ

 ريمض «مهاو . نيرشعلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكثع مهيدبأ فك ©

 . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا

 . اهبارعا برعتو «مكنع مهيديأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنع مكيدبأو ©

 . هب لوعفم بصن لح يف نيبطاخملا ريمض فاكلاو

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةكم . فنكب قلعتم رورجبو راج : ةكم نطيب ©

 عنم ىنعمب ثنؤمو ةفرعم مسا هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو 1

 . ًاضيأ مكيديأ عنمو ىذأب مكلانت نأ ةكم رافك يديأ

 . يردصم فرح : نأ . فكب قلعتم رورجبو راج : مكرفظأ نأ دعب نم ©

 ريمض لعافلاو مهيلع مكحلفأ : ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رفظأ

 ينبم  نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 «مكرفظأ» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح ين مضلا ىلع

 اهدعب امو ةيردصملا «نأاو بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص

 . ففكب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب ٠

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ١ و . مكرفظأب قلعتم رورجمو راج : مهيلع ©

 . للعب 1
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 . نم ةعسانا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : اريصي نولمعت امي هللا ناكو ©

 1 ' . «بازحألا» ةروس

 نأ اسمو 2م انسي صفار ار <30

 نا كتم ءَسنَونومْؤم لب! س
 نوم هك عرفي كم
 48 اي بَعدَ اومَك اكذكَيدركاو يبو دعي

 ' عابشال مضلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم لصففنم عفر ريمسم : نيذلا مه ©
 ' ىلع ينبم لؤصوم مسا : نيذلا ٠ أدتبم عفر لحم يف نيثكاسلا ءاقتلالو ميملا

 000 . (مهل ربخ عفر لحم يف حتفلا

 ينبم ضام, لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا :. اورفك ©
 '.! لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 0 ' . ةقراف فلألاو

  ةفص ::مارحلا .:مكودصب قلعتم رورجتو راج : مارحلا دجسملا نع ©

 لاا اا .' ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم دسجملل - تعن

 ' يأ «مكودص» يف بوصنملا ريمضلا ىلع واولاب ةفرطعم : افوكعم يدهلاو ©

 ١ لاجل : ًاقوكعم . حئابذلا نم نيبلل يدبم ام وهو .ىدحلا رودصو مكودص
 ! ١ 1 غلبي نأ نع ًاسوبح وأ ًاعونم يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ْ

 | بوصنم عراضم لغف : غلبي ٠ بصنو ةيردنصم فرج : هلحم غلبب نأ ©

 :ةلجم . وه هريدقت الوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالصو نأب

 يا لع ل ةيراصلا هنأ ةلصادلع غليل ةلمجو ةفاضالاب رج لح يف
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 بصن لحم يف ردصم ليوأت يف : اهدعب امو ةيردصلملا («نااو بارعالا

 ىنعمب لعفلا يدعو رجلا فرح فذحف هلحم غلبي نأ يأ . اودصب هب لوعفم

 . بحي يأ : هرحن هيف لحي يذلا ناكملا

 : لاجر . مزاج ريغ طرش فرح : الول . ةيفانئتسا واولا : لاجر الولو ©

 نيثوثبم لاجر دوجو الولو يأ ًابوجو فوذحم هريخو ةمضلاب عوفرم أدتبم ش
 نوطلتخم نيملسملا نم موق ةكمب ناك هنأ ىنعملا . مهنيب نيرشتنم يأ

 مهوؤطت نأ ةهارك الولو ليقف . نكامألا يفورعم الو نيزيمتم ريغ نيكرشملاب

 مهب نيفراع ريغ متنأو نيكرشملا ينارهظ نيب نينمؤم ًاسانأ اوكلب# نأ يأ
 باوج فذحو . مهنع مكيديأ فك امل ةقشمو هوركم مهكالهاب مكبيصيف

 لاجر الولل ًاراركت «اوليزتول» نوكي نأ زوجيو . هيلع مالكلا ةالدل هالول»
 . انبذعل «الولا باوج نوكيو دحاو ىنعم ىلا امهعجرمل نونمؤم

 عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم لاجرل - تعن  ةفص : نوئمؤم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم

 اهبارعا برعتو «نوئمؤم لاجر» ىلع واولاب ةفوطعم : تانموم ءاسنو ©

 . ةمضلا «تانمؤم» عفر ةمالعو

 . ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلل ةفص عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهوملعت مل ©

 ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : ارملعت « بلقو مزجو يفن فرح :
 ريمض «مهاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح : همزج
 . مهوفرعت مل ! ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 نأب بوصنم عراضم لعف : وؤطت . بصنو ةيردصم فرح : مهوؤطت نا ©

 امهذو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو

 ةيردصملا «نأ» ةلص «مهوؤطت» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 لدب عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا»و بارعالا نم امل لحم ال

 وأ «مهوملعت» يف بوصنملا ريمضلا نم بصن لحم يف وأ «لاجر» نم لامتشا

 تك



 < مموكلم يأ مهوؤطت نأ ةهارك الولو وأ مهايا مكؤطو الولو : ريدقعب

 1 . مهوسودت يأ مهولتقتو مهوديبتو مهب اوعقوت ىنعمب

 : دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : بيصت . ةيببنس ءافلا : مكييصتف ©

 (مكبيصتا ةلمجو !مكودص» يف تبرعأ «مكاو ةحتفلا هنيصن ةمالعو ءافلا

 ْ 1 . بارعالا نم احل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلض

 : رانجلاو نمب رج لحم يف نييئاغلا .ريمض «؛مهاو رج فرح : ةرعم مهنم ©

 : اليكل ىتعمب ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرعم . بيصتي قلعتم رورجملاو
 000 . ةقشمو هوزكم مهكالهاب مكبيصي

 6 ىنيدي ردقم لاجي دأ . مهوؤلم نأب قلمتم رورو راج : ملع ريغي ©

 0 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضم :: ملع . مهب نيملاع

 ةيرك آلا هيلع تل ل ليل يأ للعلا مج فرش مال هللا لخديل ©

 . ماللا دعب: ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : / لعدي . نينمؤملا نم مهرهظأ
 . ٠ ةمضلاب 'ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 امو «نأ)و بارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «هللا لخدي» ةلمجو

 ١ للعملاب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردضم ليوأتب : اهدعب
 | . هللا لخديل بيذعتلا عنمو مفكلا ناك يأ .ردقملا

 ! 07 ش . مالسالا يف وأ هقيفوت يف يأ ةفاضالاب

 ! . هب'لوعفم بصن لحم يف نوكسلا لع ينبم لوضونم مسا : ءاشي نم ©
 أ هيف صتسم اريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفر عراضم لعف :ءاشي

 . نارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي» ةلمحو . وه : هريدقت ًاناوج

 أ ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلا نوكي وأ ًاابصتما اهوعفم فذحو

 مهيْنَمْرِم نم هؤاشي نم : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لجملا بوصنم ًافوذحم

 .. مهيكرشم نم هيف بغر نم مالسالا يف لخديل وأ . ةعاطلاو ريخلا ةدايزل
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 ىنعمب «اورفك» بارعا برعت : اوليزت . مزاج ريغ طرش فرح : اوليزت ول«:

 . ضعب نع مهضعب زيت يأ اوزام وأ اوقرفت مل

 ةعقاو ماللا . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : انيذعل ©

 «ائاو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بذع اولا باوج يف ش

 هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهنم اورفك نيذلا ©

 لاحب قلعتم «مهنم» رورجملاو راجلاو تبرعأ : مهنم . تبرعأ : اورفك
 0 ينايب رج فرح !نماو .مهنم مهنوك ةلاح 8 ريدقتلا ةفوذحم

 . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اًميلآ ًاياذع ©

 قتل هكا فوكو وكيس
 ه5 ايلول سرنا الهاوي كَ 42 33 م 71 ىكس 11 ا

 قلعتم نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : نيذلا لعج نإ ©

 (سا نوكي وأ . تقولا كلذ يف مارحلا دجسملا نع مهودصب وأ مهانبذعب

 . ذا ركذا : هريدقت رمضم لعفب هب ًالوعفم بصن ل يف نوكسلا ىلع ًاينبم

 صضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : اورفك ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . ةقراف فلألاو

 : ريدقتب يناثلا «لعجا لوعفمب قلعتم رورجمو راج : ةيمحلا مهيولق ف ©
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 ,راجلا نوكي دجوأ : ىنعم ىلع وأ ريص «لعج# ىنعم ىلع بولق يف هبصنم
 | ريمض ماو . ةمدقم ةفص اهنأل ةيمحلا نم ةفوذحم لاحُب ًاقلعتم ”تاعتم دورجلاو

 / هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ةيمحلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغل

 . .ةفنألا : يس سلا

 ٠ ةحتفلا :هبصن ةمالعو بوصنم «ةيمحلا» نم لدب :  ةيلهاجلا ةيمح .

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم .: ةيلهاجلا .

  لعاق : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةيبيس ءافلا : هللا لزنأف ©

 ' . ةفاضالاب ميظعتلل عوفرم

 ' يف لصتم .ريمض ءاحلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب:لوعفم : هقنيكس ©

 . هتنينأمط يأ ةفاضالاب رج لحم

 رج ل يف لصعم ريمض ءافلو لزثأب قلعتم رورو راج : هلوسر ىلع ©
 : . ةفاضالاب

 : هنأل. ءايلا مسالا رج ةمالعو «هلوسر ىلع واولاب ةفوطعنم : نينمّؤملا ىلعو ©

 ْ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع تونلاو ماس ركذم عمج

 ! لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مزلأ . ةفطاع واولا : ةملك مهمزلأو ©

 , لوعقم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهنو . ره هريدقت ًازاوج رتتسم ريم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ةملك . لوأ هب

 ! فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب روزجم هيلا فاضم : ىوقتلا ©

 ؛ تاثلا يأ . اهساسأو ىوقتلا ببس اهنأ ىوقتلا ىلا اهتفاضا ىنعمو رذغتلل

 0 . ىوقتلا لهأ ةملك ليقو دهعلاب ءافولاو

 ' ضاف لعف : اوناك . بصن لحم يف : اهدعب ةلمججلاو ةيلاح واولا : اوناكو ©

 0 واوب هلاصتال مضلا ىلع يتبم ضقان

 ..ليلعتلا ديفت , ةنيفانثتتسا واولا نوكت وأ . ةقراف فلألاو اهمسا

 . بارعالا نم اهل لحم إل ةيفائئتسا : ةيلعفلا
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 هنأل نوني مو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : اهلهأو اهب قحأ ©

 راج : اهب . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص «لعفأ» نزو لع فرصلا نم عونمم

 اهلثم ةبوصنم «قحأ» ىلع واولاب ةفوطعم : لهأو . قحأب قلعتم رورجمو
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 . ةفاضالاب

 .نيرشعلاو ةيداحلا ةميركلا ةيألا يف تبرعأ : اًميلع ءىش لكب هللا ناكو ©

 اماما اوامر اهلا ةاوسوم قصر 71

 اكتم 215 ريق سور نفل نيم مآ

 85 ابو اق ك5 نوذن[ج

 .ردقم مسق باوج يف ةعقاو وأ ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا : هللا قدص دقل ©

 لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قدص . قيقحت فرح: دق

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ةرهاظلا ةحتفلا (مههبصن ةمالعو نابوصنم «قدص» الوعفم : ايّورلا هلوسر ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل :يناثلا فلأ ىلع ةردقملاو لوألا ىلع

 يأ . ةكم هلوخدب اهآر يتلا هلوسر ايؤر هللا ققح دقل ىنعمب ةفاضالاب

 ًاريك ًارلع حيبق لك نع بذكلا نع هلل ىلاعت . هبذكي مو هايؤر يف هقدص
 . هسفنب يناثلا لوعفملا ىلا ىدعتف لعفلا لصوأو راجلا فذحف

 هلوصحو هنوك يفو ىأر اميف هقدص يأ . قدصي قلعتم رورجيو راج :.قحلاب ©

 . فوذحم  ردصم - قلطم لوعفمل ةفصب ًاقلعتم نوكيف قحلاب ًاسبتلم ًاقدص

 ىنعم ىلع قحلاب ًاسبتلم ايؤرلا ةقدص يأ . اهنم ًالاح ايؤرلاب قلعتي نأ. زوجيو
 قحلاب امأ (مسق «قحلاب» نوكي نأ زوجيو . مالحألا تاغضأ نم نكت مل هنأ
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 هباوجو . 'ىلاعت هئاسا نم وه يذلا قحلاب وأ لطابلا ضيقن وه يذلا
 ا . «نلخدتلا»

 باوج يف: ةعقاو ماللا . فوذحملا ردقملا مسقلا باوج:: ةلمجلا : نلخدتل ©

 : نم هنأل نوثلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نلخدت . ردقملا مسقلا

 . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو. . ةسمخلا لاعفألا

 : عفزن لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةقوذحملا ةبعامجلا واوو

 ّْ . بارعالا نم ال لحم ال نونلاو لعاف

 : مارحلا . ةختفلا هبصن ةمالعو بوصتم هب لوعفم : مارحلا دجسملا ©

 0 . ةحتفلاب ةبوصنم دخسملل - تعن  ةفص

 ' لعفحتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . مزاج طرش فرح : هللا ءاش نإ ©

 : فذخو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . ناب مزج لحم يف طرشلا

 | مكنم تمي ملو هللا ءاش نأ ًاعيمج نلخدتل ىنعمب هانعم مدقتل طرشلا باوج

 1 . ًاراصتخا اهوعفم فذحو . ًادحأ

 ! ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهيصن ةمالعو ةبوصنم لاح : نيثمآ ©

 : . درفملا نيونت نم

 : لعإفلا مسال هب لوعفم : سوؤر «نينمأ) برعت : مكسوؤر نيقلحم ©

 . نيمض - لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نيقلحم ا

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 اطوعفم فذحو اهبارغا برعتو «نيقلحم» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرصقمو ©

 . يأ مكروعش نيرصقمو يأ . اهيلع لدي اهلبق ام نألو مزلعم هنأل ًاراصتخا

 : ٠ . مكسوؤر روعش

 لمع ال ةيفان : ال . ةيناث لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوفاخت ال ©

 لحن يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفاخت . اه

 . «نينمآ» نم ًالدب ةلمجلا نوكت وأ . لعاف غفر
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 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع . ةيفانئتسا : ء :١ مل ام ملعف «

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . بلقو مرزجو يفن فرح : مل . هب لوعفم بصن لحم

 ريمض واولا . نوئلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف: اوملعت ©

 ال لوصوملا ةلص ؛اوملعت مل» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم 1

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لمح

 . هوملعت مل ام ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 نم . اهبارعإ برعتو «ملع» ىلع ءافلاب ةفوطعم : كلذ نود نم لعجف ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . لعجب قلعتم رورجيو راج : نود

 ةكم حتف نود نم يأ . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم

 . اهحتف لبق نم يأ
 - ةفص : ًابيرق . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًابيرق ًاحتف ©:

 . ةحتفلاب ةبوصنم : احتفل - تعن

 2 اكرر فرو 3و ىدُدم لوثر لسرأ داوم "84

 ةروس نم نيثالشلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©
 . 4« ةبوتلا »

 حتفلا لع ينبم ضام لعف : ىفك . ةفطاع وارلا : ًاديهش للاب ىفكو ©
 : ةلالجلا ظفل هللا . دئاز رج فرح : ءابلا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 زييمت : ًاديهش . «ىفك» لعاف هنال الحم عوفرم ءابلاب ًاظفل ميظعتلل رو

 . ًالاح نوكي نأ زوجيو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
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 مهيمن اَدِامَصَندو آو 01
 1 ماس 220010 /

 ا رولا مهلك دوج - ارخاتم رهو
 امو و هب ساو ريس صر وسم

 كين وووس و طافت د ذاق هنت ع نزك

 اولمََعَو اوم ثم ا انكم يطع ع ظِضل عادلا

 03 خ ف انعاجُأَو رحت َ 2 وهم ا

 . مدقتل . دمع ره : هريدقت فوذع اديب ريغ : دمع: هللا لوسر دمحم ©

 | نايب:فطع «لوسراو ةمضلاب عوفرم هلوسر لسرا يذلا وه  ىلاعت هلوق
 ميظغتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم دمحلمل

 | « هللا لوشر ١ و ًادتبم « دمحم 0 نوكي وأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 : ا هرب

 | لح يف حتفلا ىلع ينبم :لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : هعم نيذلاو ©

 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم بوصنم ناكم فرظ .: هعم . أدتبم عفر

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةبحاصملاو جالا ىلع لدي فرظ وهو

 نم عونم هنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم «نيذلا» ريخ : رافكلا ىلع ءادشأ ىلا

 . ءادشأب قلعتم رورحجمو راج : رافكلا ىلع  ءالعفأ - نزو ىلع فرصلا

 ' ىلع وهو ' (دادشأ) بارعا برعي «نيذلا» ًأدتبملل نأ ربخ : مهنيب ءامحر ©

 «مهلاو ءامحر ب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ :: نيب «ءالعف» نزو

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . لاح بصن لحم يف وأ . نيذلل ربخ عقر لحم يف ةيلعيفلا ةلمجلا : مهارق ©

 رذغتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف :ىرت

165 



 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . هب لوعفم بصن

 نيعكار يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو نابرصنم نالاح : ًادجس ًاعكر ©
 . دوجسلاو عوكرلا يريثك يأ نيدجاس ْ

 عوفرم عراضم لعف يهو ةيناث لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوغتبي ©

 . نوبلطي ىنعمب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب ش

 نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعغم : ًاناوضرو هللا نم ًالضف ©

 : ًاناوضرو . ًالضف نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا

 . اهبارعإ برعتو «ًالضفا ىلع واولاب ةقوطعم
 رذعتلل فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : مههوجو ِق مهاميس ©

 قلعتم رورجمو راج : هوجو يف . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض امهلو

 : اهب دارملاو مهتمالع : ىنعمب «مهايسا يف تبرعأ امهاو ؟مهاميساا ربخب

 : دوجسلا ةرثك نم داجسلا ةهبج يف قدحت يتلا ةمسلا

 اهنوك ةلاح يأ هنم لاحب وأ مهايسب قلعتم رورجبو راج : دوجسلا رثأ نم ©

 . مهاريسل ريسفت وأ دوجسلا هرثؤي يذلا ريثأتلا نم يأ دوجسلا رثأ نم

 8 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : دوجسلا

 فاكلاو دعبلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم ةراشا مسا : كلذ © :

 . اففصولا كلذ يأ . باطخلل

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةمضلاب عوفرم «كلذا ربخ : مهلثم ©

 . ةفاضالاب

 : «مهلثم» نم ةفوذحم ةفضب قلعتم رورجمو راج : ةاروتلا يق

 برعتو «ةاروتلا يف مهلثم» ىلع واولاب ةفعطعم : ليجنألا يف مهلثمو ©

 . ًاعيمج نيباتكلا يف بيجعلا مهفصو ىنعمب اهبارعإ

 : هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلا : عرزك ©.
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 اذاو ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالابرورجم هيلا فاضم «عرزاو عرزنك مه

 (مهلثماو ةيفانئتسا (مهلثموا ف واولا نوكت مالكلا مامت «ةاروتلا يف» ناك

 . هلوقب تحضوأ ةمهبم ةراشا «كلذ١ نوكت نأ زوجيو اغرزك» هريخو أدتبم

 ' رورجملاو راجلاو هيبشتلل رج فرح فاكلا نوكت وأ (هأطش جرصخأ عرزك»

 . ,مهلثم ربخخ عفر لحم يف وأ عرزك مه : هريدقت أدتبم ,ربخب ًاقلعتم (عرزكا

 أ لعف“: عرزل - تعن  ةفص رج لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هأطش جرخأ ©

 : ةأطش ..وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 : . هلياثس ليقو . ةخاوف : ىنعمب ةفاضالاب

 ىلع نافوطعم امهدعب امو يخارتلل فطع فرح : ءافلا : ظلغتساف هرزآف ©

 مضت لش يف مضل لع ينبع لصتت رس هلال اهبارعا نابرعيو «جرخأس

 ْ . ةظلخلا ىلا ةقدلا نم هاوقف ىنعمب هب لوعفم
 لفل ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «ظلغتسا١ ىلع ءافلاب ةفوطعم : ىوتساف ©

 . رذعتلل فلألا ىلغ ةردقلل ةحتفلا

 ' رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو ىوتساب قلعتم رورجيو راج : هقوس ىلع ©

 : . هبصق ىلع ماقتساف يأ . ةفاضالاب

 لح يف وأ عرزل ةيناث ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : عارزلا بجعي «©

 هعفز ةمالعو يفرم عراضم لعف يهو اهقوسا يف ريمضلا نم لاح بصن

 , هب لوعفم : عارزلا . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا

 0 . هب عارزلا بجعي يأ . ةحتفلا هبلصن ةمالعو بوصنم

 : ةرمضُم نأب بوصنم عراضم لعف : ظيغي . ليلعتلل رجا فرح ماللا : ظيغيل ©

 . ونه هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةشالعو ماللا دعب
 ” امو ةرمضملا «ناالو بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «ظيغي» ةلمحو

 ' هيلع .لد اب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 : دعؤلا هب للعي نأ زوجيو:ةوقلاو ةدايزلا يف مهيقرتو مهئان نم عرزلاب مههيبشت
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 . كلذ مهظاغ ةرخآلا يف مهل دعأ اهب اوعمس اذا رافكلا نأل «اونمآ نيذلا هللا

 راجلاو ءابلاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ءانلا : راقكلا مهب ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رافكلا . ظيغيب قلعتم رورجملاو
 . ةحتفلا

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيذلا هللا دعو ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوثمآ ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف 1

 . اهبارعإ برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةقوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 لامعألا : ريدقتلا فوذحم فوصومل ةفص يهو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا فذحف تاحللاصلا

 «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو ؛مهبا بارعا برعت : مهكم ©

 : ريدقتب لوصوملا مسالا مهبملا سنج نايبل يأ . ينايب رج فرح «نماو

 . مهنم مه نيذلا يأ مهنم مهنوك ةلاح

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو برضنم ناث هب لوعنم : اًميظع ًارجأو ةرفغم «©

 - تعن  ةفص : ايظع .اهبارعإ برعتو «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم :ًارجأو
 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًارجأل
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 *« تارجحلا ةروس بارعإ #

 هلاك او ووْسرَو ساعدني اوي لاهلي ١ هر ومو -

 : لحي يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم : يأ . ءادن ةادا : نيذلا اهيأ اب ©

 ١ لحم يف حتفلا ىلع ينم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتللاةدئاز كاه» و . بصن
 !٠١ عضوملا ىلع بصن لحم يفو ظفللا ىلع اهنم لدب قا :يال نايب فطع عفر

 ضاط لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمسلا : اوذمآ ©

 , لاف عقر لح يف لصتم ريمض راولاو ةسامجل واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 : . ةقراف فلالاو

 , همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اومدقت . ةمزاج ةيهان : اومدقت ال ©

 فذحو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح

 . لعفلا اذهب سيلتلا ىلع اومدقت ال ىنعم ىلع وا ًارما يا لوعفملا

 : ايدي . فاضم وهو اومدقتب قاعتم بوصنم ناكم فرظ : هللا يدب نيد ©

 : نونلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةقاسفالاب رورجم « هيلإ فاضم

 0 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةفاضالل
 مسلح يآ الغ يدي ني ذالف سج داي زاجما بورش ريبعتلاو

 . هنم ًابيرق يفا هلاشو هنيمي يتهج

 , هلوسو يدي نيب يأ ةفاضالاب رورجم : هلوسر . ةفطانع واولا : هلوسرو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
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 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقتا . ةفطاع واولا : هللا اوقتاو ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا .ةقراف

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ميلع عيمس هللا نإ ©

 «نإ» ارب : ميلع عيمس . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ) مسا : ةلالجلا :

 اب ميلع نولوقت ال عيمس يأ عيمسل ةفص «ميلع» نوكي وا ةمضلاب ناعوفرم
 ' نولمعت

 ايو ال اونما نربي ١
 0 ا 2 ا

 مندون  8# 0

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكتاوصأ ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمسف
 . ًابدأت هترضح يف متناو اهوضفخا يا روكذلا

 وهو اوعفزتب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : يبنلا توص قوف ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توص . فاضم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يبنلا . فاضم

 برعتو «اوعفرت ال١ ىلع واولاب ةفبطعم : لوقلاب هل اورهجت الو ©
 راج : لوقلاب . هيلع ىنعمب اورهجتب قلعتم رورجمو راج : هل .اهبارعا
 هل اورهظت الو ىنعمب ءابلاب هيلا ىدعت يذلا «اورهجت» لوعفمب قلعتم رورجمو

 . ةوبنلاب هوبطاخخو دمحأ اي دمحم اي هل اولوقت ال ىنعمب وا لونقلاب

 بصن لحم يف حتفلا لع ينبم مسا فاكلا : ضعبل مكضعب رهجك ©
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 ؛ لوغفم ةفضب قلعتم رورجملاو راجلاو هيبشعلل رج فرخ وا ؛لثم» ىنعمب

 | ًارهج وا ضعبل مكضعب رهج .لثم ًازهج ريدقتب فوذحم  ردصم - قلطم
 ! ةرسكلا هرج .ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ضعب:. مكضعب رهجك

 ردصملاب قلعتم رورجتو راج : ضعبل « «مكتاوصا» يف اتبرعا ميملاو فاكلاو
 ضعبل مكضعب ةبطاخت لثم ةبطاخم هوبطاخت ال ىنعمب ارهج»

 عراضم لعف : طبحت . بصان يريصم فرح: مكلامعأ طبحت نأ
 ,لعاف «لامعا مكلامعا طبحت الثل» ىنعمب وا ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 ةلص «مكلابعا طبحت» ةلمحو (مكتاوصأ» ف تيرعا امكا و . ةمضلاب عوفرم

 يف اهدعب:امو ةيردصملا «نأا و . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصصملا «نأ)»

 !يا:فاضم ْفذح ريدقت ىلع  هلجال هل لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأت
 :اوهتنا يا يهنلا ىنعمب قلعتم وهو . اهنالطب : ىنعمب مكلامعا طوبح ةيفارك

 قلعتي وا اهطوبح ةيشخل اهطوبح ةيهارك يا مكلامعا .طوبحلا هنع متيبت امع
 ّْ : . طوبحلا لجال لعفلا نع اوبن مهنا ىنعمب لعفلا سفتب

 !ريمبض : متنأ .لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا ؛ مقفأو ©

 000 . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر
 :لمعاال ةيفان : ال . « متنأ » ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نورعشت ال ©

 ؛يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورعشت . اه
 |نأ تورعشت ال متنأو يأ مولعم هنأل ًاراصتخا اًهوعفم فذحو لعاف عفر لح
 1 , تلطب دق مكلاعأ

 سارع[ َنرلاَكيلوَأ وأ هنأ ا 2 ديالا و

 هه ركلنع ٌعلع و ع 5 كل وفك مه

 ,ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو: بصن فرح : نيذلا َّنِإ ©

 . 1نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع
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 بارعالا نم اه لحع ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مهتاوصأ نوضغي ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبش عوضرم عراضم لعف يهو
 ريمض !مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاوصا .لعاف

 . مهتارصأ نوضفخي ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 وهو نوضغيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هللا لوسر دنع ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : لوسر . فاضم

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم

 مسا : نيذلا .ًأدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نيذلا كئلوأ ©

 يف «نيذلا كئلوا» ةيمسالا ةلمحلاو ربخ عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ةلمجلاو ؛مه» هريدقت فوذحم أدتبم ربخ «نيذلا» نوكت وا «نا» ربخن عفر لحم
 نم ًالدب «نيذلا» نوكت وا «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «نيذلا مه» ةيمسالا

 . «ميظع رجاو ةرفغم محلا ةيمسالا ةلمجلا . ربخلاو «كتئلوا»

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مهيولق هللا نحتما ©
 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نحتما . بارعالا

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بولق . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه»١و

 لها مهبولق نا هللا فرع : ريدقتب فوذحمب قلعتم رورجمو راج : ىوقتلل ©:

 مه وا ىوقتلا ىلع ربص مه ريدقتب هربخ فوذحم أدتبمب قلعتم وا ىوقتت ْ

 وا لاح بصن لحب يف الومعمو يهو اهب نيصتختو اهل نينئاك يا ىوقتلل
 عاونأب مهبولق هللا برض ىنعمب  هلجال هل لوعفمب رورجملاو راجلا قلعتي
 مهنا ملعيو اهاوقت رهظتو تبثتل يا ىوقتلا لجال ةبعصلا فيلاكتلاو نحملا

 ىنعم ىلع ليقو . دئادشلاو نحملا دنع الا ملعت ال ىوقتلا ةقيقح نال نوقتم

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمال ىوقتلل هصلخا م

 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ؛ : ةرفغم .٠ مدغم ريخي قاعمم رورجلاو راب

 را



 ! ةفض : ميظع . اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفرطعم : ميظع رجأو ©
 01 . ةمضلاب ةعوفرم رجال - تعن

 51270 روب د 00

 28 نكي أ نركز 11111 4

 / بطاخملا ريمضو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : كنودانب نيذلا نإ ©
 0 . هب لوعفم بصن لحم يف فاكلا

 : : تارجحلا . نودانيب قلعتم رورجميو راج : تارجحلا ءارو نم ©

 ' ةياغلا اسال رج فرح «نم» وة ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 ٠ . ميركلا لوسرلا تارجحب ءارو نم تأشن ةادانملا ناو

 ًادتبم : رثكأ .«نإ) ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نولقعي ال مهرثكأ ©

 ال ةيفان :.ال . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم

 : لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :؛نولقعي . ال.لمع

 فذحو (مهرثكألا ربخ عفر لحم يف «نولقعي ال١ ةلمجو . لعاف عفر لحم يف
 . اذه مهلمع حبت تركردي ال ىدمي ًااصتغا افوعفم

 00 م6 نم ورضيت لو 0 هه روف ري و 010111111 0 1

 ا :اول . ةيفانتتسا واولا : مهثأ ولو ©

 ' يف نيبئاغلا ريمض «مها و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا  عانتمال
 | اهمبسا عم (نأ» و اولا دعب اهعوقول «نأ» ةزمه تحتفو اناا مسا بصن لح

 , . تبث هريدقت فوذحم .لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأت يف اهربخو
 . مهربض تبث ول : ريدقتلا

 ينبم ضام ؛لعف يهو «نأ» ربخ عفر لحم يف ةيلعقلا ةلمبجلا : ىتح اوربص ©

 لغابف عفر. لحن يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلغ
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 هبصن ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : مهيلإ جرخت ©

 يا دج فرح : ىلإ . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 او رمل «نأدو بارعالا نم اخ لحال ة ةرمفلا «نأ» ةلص «جرخت»

 .اوربصب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأت يف اهدعب
 . مهيلا كجورخ ىتح : ريدقتلا

 ىينبم صقان ضام لعف : ناك . ةول» باوج يف ةعقاو ماللا : اريخ ناكل ©

 هنال ربصلا ناكل يا . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع

 . «اوريص» ردصم ىلع وا (ول» دعب رمضملا لعفلا لعاف ريمض ىلع دوعي

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ريخ : ًاريخ

 رورجملاو راجلاو ىلإب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا : مهل ©

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعتسا واولا : ميحر روفغ هللاو ©

 نا زوجيو ربخ دعب ربخ أدتبملل ناربخ : ميحر روفغ . ةممفلاب ميظعتلل

 مل مهنال مهفرصت ءوس مهل رفغي يا . روفغل اتعن - ةفص !ميحرل نوكي

 0 + 179 سرس 70 3
 ان اوبر ناو يَبف ابي قياؤ كس نوما نري <

 0 ندرس ياام هج

 فرح : نا . ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نا اونمآ نيذلا اهبأ اب ©
 . مناج طرش

 مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ابني قساف مكءاج ©
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو نإب
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 : . ةمضلاب  عوفرم لعاف : قساف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوغفم

 ْ 7 . ريخب يا ءاجب قلعتم رورجمو راج : أبنب

 يف ةعقاو ءافلاو ناب مزج لح يف ءافلاب نرتقم طرش باوج ةلمجلا : اونيبتف «
 نم هغراضم نال نرئلا فذح ىلع ينبم رما لعف.: اونيبت . طرشلا باوج
 |ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا

 فذحو ةقيقحلا فاشكناؤ رمالا نايب اوبلطتف وا هتقيقح اوفرعتف :ىنعمب

 1 ' . ًاراصتخا لوعفملا

 عراضم لعف : اوبيصت . بصان يردصم فرح : ًاموق اونيصت نأ ©
 عقر لح يف لصتم ريم واولاو نوثلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 :ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاموق . ةنقراف فلالاو لعاق

 : . بازعالا نم ام لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص (ًاموق اوبيصت» ةلمجو . ةرهاظلا

 ةهازك يا - هلجال هل لوعفمب قلعتم ردصم ليوأتب'اهدعب امو «نأ» و

 0 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذحف مكتباصا

 ةقيقحي نيلهاج : ريدقتلا زيمضلا نم لاحب قلعتم روزجتو راج : ةلاهجب ©

 . ةصقلا هنكو رمالا

 لعف يهو اهلثم ةبوصنم اوبيصت» ىلع ةيببسلا ءافب ةفوطعم : اوحيصتف ©

 ينعدي ةقلق فئالاو اهمسا عقر ل يف لصتم ريمسغ وارلاو صقان عياضم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. رج فرح : متلعف ام ىلع ©

 عفرلا نيمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف.: .متلعف . ىلعب رج

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا
 ' نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «متلعفا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 هنال لحملا بوصنم فوذحم ريم لوصوملا ىلا - عجارلا ل دئاعلاو بارعالا

 نبخب قلعتم رورجملاو راجلاو . هومتلعف ام ىلع :. ريدقتلا . هب لوعفم

 اوحبصتب قلعتي نا زرجيو . هومتثلعف ام ىلع نومدنت : ريدقتلا نال «اوحبصت»
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 نم امل لحن ال اهتلص «متلعف) ةلمجو . ةيردصم كاما نوكت نازوجيو

 . للعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ؛ام» و بارعالا

 . مكلعف ىلع :ريدقتلا

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «حبصتا ربخ : نيمدان ©

 . درفملا يف نيونتلا نم ضوع

 هس مسي ماْل ارك دلو هلا لوس مكيف أولو ١ ا 2م ع 2 1 3 4 و12 |

 مي قو وكيف مكرر ديلا بسه كو
 < و2 00 7 7 ”صرس 3 م

 © نود ارق كلو اص دوش و راكملا

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوملعا . ةيفانئتسا واولا : اوملعاو ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم :

 دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يفامو «نا» و . ةقراف

 . ملعا يلوعفم

 راج : مكيف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا لوسر مكيف نا ©
 مسا : لوسر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مدقملا اهريخب قلعتم رورجمو

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم ؛نا»

 . ةرسكلاب

 «مكيف» يف نيريمضلا دحا نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : مكعيطي ول ©
 ىلع تلخخد مزاج ريغ طرش فرح اول) و رورجملا زرابلا وا عوفرملا رتتسملا
 لعف : عيطي . ةيآلا هذه يف يفملا ىنعم ىلا فرصو هيف لمعت ملف عراضملا

 هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه
 . عمجلل ميملاو هب لوعفم
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 .دورجتو راج : رمالا نم : عيطيب قلعتم رورجمو زاجن : رمألا نم ريثك يف ©
 : . ؟ريثكا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 ' نوكسلا للع ينبع ضام لعف : متنع . ولا بارج يف ةعقاو ماللا : متثعل ©

 : ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 , بارج ؛متنعا ةلمجو روكذلا عمج ةمالمع ميما لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع
 ! يا"اتنعلا يف متعقول : ىنعمب . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش

 ّْ . كالهلاو ةقشملا

 , :ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكازدتسا واولا : هللا نكلو ©

 ا! . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا

 .: بح .6 نكل : ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ناميإلا مكيلإ ببح «©
 ! . ونه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف
  .مكضعب ىلا يا روكذلا عمج ةمالع ميماو ببحب قلعتم ْرورجتو راج :مكيلإ
 ' تازاجيا نم اذهو ضضعبلا ركذ نع تنغا مهريغ ةفصل ةقرافملا مهتفص ناالا

 .ٍ ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ناهيالا ٠ ميركل ذا نآرشلا

 0 نييطاخملا ريم لسعم رمسف فاكلاو

 لع ينم لصتم ريف ديت يف ءاقاو رولا عج ةسالع ماو ةفاضالاب

 برع «نايال مكيلإ ببح» ىلع واولاب ةفوطعم : رقعلا مكيلإ هركو ©
 . اهنارعا

: 

 نابرعتو «رفكلا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : نايصعل او قوسفلاو ©
 : . امارعا 1

 فرح فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوأ ©
 0 . تاطخ
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 ريمض : مه . «كئلوا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نودشارلا مه ©
 هنال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نودشارلا . ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عج

 ل ب
 - 8 ٌريكصَح ل هلو ةستو هلأ ص

 هبصن ةمالعو بوصنم  هلجال وا هلجا نم هل لوعفم : هللا نم ًالضف ©
 عضوم عضوي هلعف ريغ نم ردصملا ىلع بوصنم قلطم لوعفنم وا ةحشفلا

 ةمعنلاو لضفلاو هيف نيقفوم مهنوكل هللا نم لضف مه دشر نال «ًادشر»
 ميظعتلل رورجيو راج : هللا نم . مكيلع لضفت يا ماعنالاو لاضفالا ىنعمب

 . تالضفل ةفصب قلعتم
 وا مكل هنم ةمعنو ىنعمب اهبارعا برعتو «ًالضف» ىلع واولاب ةفوطعم : ةمعئو ©

 . ةمعن' معنأو

 . ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ميكح ميلع لاو ©

 اهل كرب هيام لكك 1 1تيقلامن نام الن 04

 اخي همن كال 7 يك قل اب
 8 يقام ا

 : ناتفئاط . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانئسا واولا : ناتفئاط ناو ©

 : ريدقتلا . هدعب روكذملا لعفلا هرسفي - رمضم  فوذحم لعفل عوفرم لعاف
 اذاف ةيمسالا لمحلا ىلع لخدت ال ةيطرشلا «نا» نال ناتفئاط تلتتقا ناو

 عفر ةمالعو هدعب روكذملا هرسفي فوذحم لعفل ًالعاف ناك عوفرملا مسالا اهيلو

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنأل فلالا مسالا
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 ! رج ةمالعو . نيتفئاط نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورحجمو راج : نيدمؤملا نم ©

 , .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم:عمج هنال ءايلا مسالا

 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولتتقا ©

 ةفئاطلا نال وا سانلاو موقلا ىنعم يف يا (هظفل نود «نيتفئاطلا» ىنعم ىلع

 * . عمج اهانعمو درفم اهظفل

 1 مزج لحم .يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجإا : امهتيب اوحلصأف ©

 لزعففم :. نيب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف .لصتم زيمض واولاو ةسمخلا

 ٠ ءالاو فاضم رهو حلصأب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ١ ناكم فرظ هيف
 ١ . ةينثتلا ةمالع (ام١ و . ةفاضالاب رج: لحم يف لصتم ريمض

 ؛ ضام لعف : ىغب . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانغسا ءافلا : تغب نإف ©
 هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبص

 ١ مزج لحم يف لعفلاو بارعالا نم امل لح ال ثينأتلا ءاتو ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب

 . تدتعا ناف ىنعمب طرشلا لعف هنال نإب

 ١ رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : :ئرخألا ىلع امهادحإ ©

 ؛ تغليب قلعتتم رورجمو راجت : ىرخالا ىلع . "(هنيل» يف تبرعا «امهذو
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 ١ لؤضوم منسأ : يتلا . (اوحلصأفا بارعا برع : ىغيت ىنلا اولتاقف ©

 ' عوفرم عراضم لعف : يغبت .. هب لوعفم:بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ازاؤج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمنضلا هعفر ةمالعو

 : .. بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص 'يغبتال ةلمجو . يه هريدقت

 . «يك١ ىنعمل ًاضيا حلصتو «نا ىلا» ىنعمب ليلعتلل رجأ فرح : ءيفت ىتح ©

 اهبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عزاضم لعف : ءيفت

 «نأ) و بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلض «ءيفت» ةلمجو .ةحتفلا

 سال« د



 قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا

 . اولتاقب
 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .ءيفتب قلعتم رورجمو راج : هللا رمأ ىلإ ©

 . قحلا ىلا عجرت ىتح ىنعمب ةرسكلاب ميظعتلل

 اوحلصأف . «تغب ناف» بارعإ برعت : امهثيب اوحلصأف تءاف نإف ©

 ش . طرشلا باوج يهو تبرعا : اههنيب

 :ريدقتب ةفوذحم لاحب وا اوحلصأب قلعتم رورجيو راج : اوطسقاو لدعلاب ©

 : ىنعمب اهبارعا برعتو «اوحلصا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوطسقاو . نيلداع
 امهنيب اوحلصأف قحلا ىلا اههادحا تعجر ناف ىنعمب اوفصناو وا اولدعاو

 . ىه هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض «تءاف» لعفلل لعافلاو اوطسقاو نيلداع
 راجلا فذح كلذكو هيلع لدي هلبق ام نال ًاياصتخا ًافوذحم نوكي وا

 . هسفن ببسلل «هللا رما ىلا رورجملاو

 «َّنِإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا نإ«

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 لعف : بحي . هَّنإ» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيطسقملا بحي ©
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم 7

 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيطسقملا . وه
 . درفملا يف ةكرخلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 م ه7 هموم 1 وكيوت أ :
 ٠ اوطصأو هوب نوسمولا هوْلاَمِإ , 2 20 ِ

 هنال واولاب عوفرم أدتبم : نونمؤملا .ةفرفكمو ةفاك : ةوخأ نونمؤملا امذإ ©

 ريخ : ةوخا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوحلصا . ةيفانتتسا ءافلا : اوحلصأف ©

 سال



 : فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاغفالا نم هعراضم

 , قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ب ناكم. فرظ هيف لوعننم : مكيوحأ نيب ©

 ' هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مكيوا . فاضم وهو اوحلصأب

 ! ريمثض - لصتم ريمض فاكلاو ةفاضالل نوئلا تفذحو ىنثم هنال ءايلا
 : روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 1 , ٠ جرزخلاو سوالا اتفئاظل. : نيومخالاب دارملاو

 | هب لوعفم : . اهمارعا برعتو «اوحلصا» ىلع واولاب ةفوطعم : هلأ اوقتاو ©

 ا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ! مش - لصتم مق فاكلاب لعفلاب يشم فرخ ؛ نومحرت مكلعل ©

 | عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 ' واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعق: نومحرت . روكذلا

 ربخ عفر لحع يف «نومحر ت١ ةلمجو . لعاف بئان عقر لحن يف لصتم ريمسغ
 ا 1 . «لعلا

 هتان تذوب يق مركبا 520- 21١
 0 0 مايعادل
 بيرل تونا تبق ومشت متقالأرثب فلل, اور ككالو
 2 و ا

 . ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اونمآ نيذلا اهبأ اب ©

 ' الب موزجم عراضم لعف : رخسي . ا
 نم“ ةملضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف .: . هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 مه ميلا . عت نم عوق هىزهتسي ىنعمب رخسي قلعتم رورجو راج ١ موق

 تالا



 ماوقلا مهنال ةميركلا ةيآلا يف حيرص لاجرلاب مهصاصتخاو ةصاخ لاجرلا

 : يف كلذكو رمالا غيص نم اهب نورقملا عراضملاو ةيهانلا الو . ءاسنلا ىلع

 . بتغي ال . اوسسجت ال . اوزبانت ال . اوزملت ال

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم مات ضام لعف : ىسع . هنع يهنلا ءاج امل ةيحوملا

 عراضم لعف : اونوكي . بصنو ةيردصم فرح : نأ . رذعتلل فلالا ىلع

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصتم صقان

 ةيردصملا «نأ» ةلص اهدعب امو «اونوكي» ةلمحو . ةقراف فلالاو اهمسا عفر

 عفر لحم يف ردصم ليوأت يف اهدعب امو «نأ» و . بارعالا نم اه لح ال

 . مهنوك ىسع : ريدقتلا . ؟ىسع» لعفلل لعاف

 (مهاو رج افرح : نم . ةحتفلاب بوصنم «نوكيا ربخ : مهنم ًاريخ ©

 : ىنعمب . اريخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض :
 . مهنم لضفا هللا دنع اونوكي نا 'ىسع

 موق رخسي ال١ ىلع فوطعم اهدعب امو ةفطاع واولا : ءاسن نم ءاسن الو ©

 ال يا هيلع لاد هلبق ام نالو مولعم هنال ًااصتحخا لعفلا فذحو «موق نم

 . ءاسن نم ءاسن رخسي

 ًاريخ اونوكي نأ ىسع# بارعا برعت : نهنم ًاريخ نكي نأ ىبسع »©
 اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض «نكي» يف  ثانالا  ةوسنلا نونو .«مهنم

 . نونلاب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لعفلاو

 عراضم لعف : اوزملت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : اوزملت الو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم

 لصتم ريمض. فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكسفنأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض -

 را



 ! . اهبارعا برعتو ءاوزملت ال١ ىلع واولاب ةفرطعم.: باقلألاب اوزبانت الو ©
  ىدنحا تفذح اوزبانت : اهلصاو اوزبانتب قلعتم رورو راج : باقلالاب
 , وسلا باقلأب اورياعتت الو ىنعمب تاءاتلا يلاوتلو ًاراصتخا نيءاتلا

 ' . ملا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : قوسفلا مسالا سئب ©

 . عوفرم أدتبم مذلاب صوصخملا : قوسفلا . ةمفلاب عوبفرم لعاف : مسالا

 , وأ ؟قوسفلا" أدتبملل مدقم ربخ عفر لحم يف «مسالا سنبل ةلمحو . ةمضلاب

 . وه هريدقت ًابوجو فوذحع أدتبم زنيخ «قوسفلا» نوكت

 ؛ فاضم وهو ةيفرظلا لع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : ناميإلا دعب ©

 1 ةفاضالاب رورجم هنيلا فاضم : ناهالا . ةفوذحم لاب وا سئيب قلعتمو

 ش . نينمؤم اونوكي نا دعب يا . ةرسكلا هرج ةمالعو

 . عقر لح يف نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا : نم ٠ ةيفانئتسا واولا : نمو ©

 . هربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . أدتبم

 . ةمالعو ملب موزج عياضم لف : بتي . بلقو مزجو يفن فرح : بتي مل ©
 , ءاقتلال هوو تفذحو طرشلا لعف هنال نمب مزج لحم يف هرمخآ نوكس همزج

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمبض لعافلاو نيتكاسلا

 : ءافلأب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : نؤملاظلا مه كئلوأف ©

 ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو نمب مزج لحم يف

 . .ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع
 نم ضوع تونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوملاظلا
 ربخ عفر لح يف «نوملاظلا مه ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا يف ةكرخلاو نيونتلا
 ا بارعالا نم اه لحم ال دارع وأ لصف ريمض ؟مها نوكت نا زوجيو «كئلوأ»

 يف فاكلاو حصفاو برعا لوألا هجولاو «كئلوا» ريخ :«نوملاظلا» نوكتو

 . باطخ فرح «كنلوأل

 اال



 انتج فنار 0 7
 يي 7

 27 ساس

 ل ميكب لأ دهوك أوف 0

 . ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اوممآ نيذلا اهبأ اي ©

 ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوينتجا ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو

 : نظلا نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نظلا نم ًاريثك ©

 ىنعمب ٍنايب رج فرح «نم» و ًاريثك نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 . ليلعتلا انه ديفت لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مثإ نظلا ضعب د َّنإ ©

 هيلا فاضم : نظلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نإ) مسا : ضعب

 . ةمضلاب عوفرم "نا ربخ 1: مثإ 8 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم

 عراضم لعف : اوسسجت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : اوسسجت الو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم

 . ضعب ىلع مكضعب سسجتي الو

 موزجم عراضم لعف : بتغي . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : بتغيب الو ©

 ءاقتلال فلالا تفذح . باتغي : هلصاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب

 ش . نينكاسلا

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : اضعب مكضعب ©
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 ١ ضرع نم باتغملا هلاني ال ريوصت هيف ماهفتسا بولسا : مكدحا بحيأ ©
 : يذلا هلوقب هريسفت يف يرشغزلا فيضيو هشحفاو هجو عظفا ىلع باتغملا
 اهنم': ىتبش تاغلابم.هيف : ميركلا لوقلا اذهب دوصقملا مهف يف ةدازتسا هركذا
 ةهاركلا نم ةياخلا يف وهام لعج اهنمو « ريرقتلا هانعف يذلا ماهفتسالا
 : نم ًادحا نأب راعشالاو مكذحا ىلا لعفلا دانسا اهنمو ةبحملاب ًالوصوم

 محل لكأب بايتشالا ليشمت ىلع رصتقي مل نا اهنمو ٠ كلذ بحي ال نيدحالا
 خالا ممل لكأ ىلع رصتقي م نا اهنمو ءاخأ ناسنالا لج ىتح ناسنالا

 ..ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : بحي . ًاتيم لعج ىتح

 (مكضعبا يف تبرعا «مك» و: ةمضلاب عوفرم لعاف

 ' نآب ابوصنم عراضم لعف : لكأي . بصنو ةيردصبم فرح : لكأي نا ©
 ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحئفلا هبصن ةمالعو
 : «نأل و 1 بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص ؛هيخا محل لكأي»

 ٍ . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتي اهدعب امو ةيردصملا

 : . اةحاتقلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ؛ ؛ ًاتيم هيخأ محل ©

 : ءافاو ةسمخلا ءاسالا نم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب:رورجم هيلا فاضم

 , نوكي نا زوجيو محللا نم لاح : ًاتيم ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . تيم وهو يأ . ةحتفلا هبصن ةمالغو بوصنم خالا نم

حص نا يأ : .طرشلا ىنعم هيفو هومتهرك دبقف : ىنعملا : هومتهركف ©
 : اذه 

 : كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف يهو ه هومتهركف

 يي نيبطاخحلا ريمض - لصتم ريمض ءانثلاو

 . هلكأ متهركق : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 0000 بارعا برعت : هللا اوقتا . ةفطانع واولا : هللا اوقتاو ©

 ' «نلا» ريش : باوت . «ضعب نا» بارعا برعنت : ميز باوت هللا نإ ©

 هيلع بوتي نمل ةبوتلا ريثك يا «لاعف» ةغلابمللا غيص.نم وهو ةمضلاب عوفرم
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 - ًاتعن  ةفص نوكت وا ربخ دعب ربخ نال ناث ربخ : ميحر . هدابع نم

 . ةمضلاب ةعوفرم باوتل

 ليا وعش مكسب أهي قدوة نتوتلع سلا ا رة سكودا ىو ار راج يس خي لس هسا و جم دس
 ه2 قس حو ماعلا وسر و 2 1

 45 ريكو عش نإ ىف سعرك

 «يأ» نم لدب «سانلا» و : ىلوالا ةميركلا ةبآلا يف تبرعا : سانلا اهبأ ان ©

 . يا ظفل ىلع ةمضلاب ةعوفرم

 ينبم لصتم ريمض اانا و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكانقلخ انإ ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 , «نا)

 ىلع واولاب ةفوطعم : ىثناو . انقلخب قلعتم رورجبو راج : ىشنأو ركذ نم ©

 :ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ؛(ركذ»

 5 ءاوحو مدآ نم

 . اهبارعا برعتو «مكانقلخ» ىلع واولاب ةفرطعم : ًايوعش مكانلعجو ©
 : ىنعم لع ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًابوعش

 . ًابوعش مكانريصو

 نم ةعونمم اهنال نونت ملو اهبارعا برعتو «ًابوعش» ىلع واولاب ةفرطعم : لئابقو ©
 . - لعافم - نزو ىلع فزصلا

 نأب بوصنم عراضم لعف : اوفراعت . ليلعتلل رج فرح ماللا : اوفراعتل ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 ' نم اه لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «اوفراعتا ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاف

 لالالا



 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا

 ٠ نيغاتلا ىدحا تفذحف اوفراعتتل : اهلصاو . انلعجب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ًاراصتخا

 0 هل لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم نإ

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 : . فاضم وهو مكمركاب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هللا دنع ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 : كبزعا «مك» و . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : مكاقتأ ©
 0 . «مكمركأ) يف

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : : ريبخ ميلع هللا ْنِإ ©
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 : مارت ككو اكس كاوا قاع الايك ١ ؟
 يقل رمسيس لوس وطين
 © َءيِيْرْوَعَدَلَمإ

 ' ال.ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتسفلا ىلع .ينبم ضام لعف: بارعألا تلاق ©

 , لعاق : بارعالا . نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ؛بارعالا نم اه لحم

 . بارعالا ةعامج ىنعم ىلع لعفلا ثنا دقو ةمضلاب عؤفرم

 ام لعق يو لولا لوقم لب لوعفم بت لع لق ةلعقلا ةلم اذه
 ينبم -:نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض (ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 0 اا 1 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . يمس لعافلاو نيتكاسلا اقتل واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 0 . مهل لق يا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 -6ملا١ا_



 : مل - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اوئمؤت مل © |

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اونمؤت . بلقو مزجو يفن فرح
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح

 فطع وا ءادتبا فرح : نكل . ةدئاز واولا : انملسأ اولوق نكلو ©

 ىلع ينبم رما لعف : اولوق . ةففخم اهنال ةلمهم يهف ال لمع ال كاردتسالل

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوئنلا فذح

 اولوقت ال : ىنعمب «انمأ» بارعا برعت : انملسأ . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . انملسا اولوق نكلو انمآ

 نم لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : ناميإلا لخدب املو ©
 نمز ىتح رمتسم اهيفنو بلقو مزجو يفن فرح : امل . «اولوق» يف ريمضلا
 عقوتلا ىنعم نم «امل» يف امو لالا لع يرسيو رمتسي اهيفن نا يا ملكتلا

 املب موزجم عراضم لعف : لدي . دعب ايف اونما دق ءالؤه نا ىلع لاد
 : ناهيالا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرخخا نوكس همزج ةمالعو

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لخديب قلعتم رورجمو راج : مكيولق 2 لا

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا

 لعف : اوعيطت . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانكتسا واولا : اوعيطت نأو ©

 ريمض واولاو نوئلا فذح همزج ةمالعو طرشلا لعف هنال ناب موزجم عراضم
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم '

 . ةفطاع واولاو ةحتفلا بصنلا ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هلوسرو هللا ©

 ءالاو ةحتفلا هبصن ةمالعو اوعيطت لعفلاب بوصنم هب لوعفم : هلوسرو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلا : مكتلي ال ©

 هنال نإب موزجم عراضم لعف : مكتلي . امل لمع ال ةيفان : ال .بارعالا

 هنال نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا باوج
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 ' بصن لحم, يف مضلا ىلع يتبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو

 ' . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لؤعفم

 ٠ يف تبرغا امكا و . تليب قلعتشم رورجمو راج : ائيش مكلامعأ نم '

 ال :! ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم ': ًائيش . «مكبولقا !

 ردصملا عضوم يف ًاقلطم ًالوعفم نوكت وا ًائيش مكلامعازروجأ نم مكصقني '

 ًائيش ًاتيل مكلامعا نم مكتلي ال : ريدقتب . ٠ 'ش
 . ةرشع ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ْيَحر روفغ هللا نإ ©

 اءاهجقاف اكرر فياريت[ باذعا هيا ةفبقلا ١ -
 5 0 2 م 1
 88 نوتدَص هك ئار سف حشا مهلا 2

 . عمج نال وارلاب عيفرم أدتيس : نونا ٠ ةفوفكمو ةفاك : نونمؤملا امنإ ©

 ١ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضؤع نونلاو ملاس ركذم
 - ٍتعن  ةفص عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا: اونمآ نيذلا ©

 . واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونما . نيتمؤملل

 , لحم اال لوصرملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لخت يف لصتم ريمض

 0 . ال

 :هلوس . ةفطاع واولاو اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هلوسرو هللاب ©

 فا اهنآب قلعتم روزجماو راجملاو ةرسكلا ٠ هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا

 . ريمض وأول نونلا فذح همزج او بم عراضم لعف ١ " اوباتري

 ' نوكي نا بجي بايترالا مدع نا نم مغرلا ىلع يخارثلا فرحب كاونمآ» ةلمج
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 ًاراعشا ةنينأمطلاو ةقثلا ىنعم نايالا ةدافال هيف فصو هنال ناهالل ًانراقم

 ملاو . يحارتلا ةملكب فطعلا مت كلذلو ةيخارتملا ةنمزالا يف ناييالا رارقتتساب

 . اوكشي مل ىنعمب 'اوباتري

 . اهبارعا برعتو «هللاب اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهلاومأب اودهاجو «© :

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو

 رورجملاو راجلاو . اهبارعا برعتو.«مهلاوما# ىلع واولاب ةفوطعم : مهسفنآو © '
 . اودهاجي قلعتم !مهلاومأبلا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اودهاجب قلعتم رورجمو راج : هللا ليدس يف ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 أدتبملا ريخ عفر لحم يفةيمسالا ةلمجلا : نوقداصلا مه كئلوأ ©

 فاكلاو ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوا .«نونمؤملا»

 نا زوجيو ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . باطخ فرح

 . حصا لوالا هجولاو . بارعالا نم هل لحم ال ادامع وا الصف نوكي

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوقداصلا
 عفر لحم يف «نوقداصلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 . «كتلوأ) ريخ

 لاك ضلال فاَمَو كولو انياب اسكر

 نك مطروح

 ظفلب مهل ليهجتو راكنا ةزمه ةزمهلا . اهبارعا قبس : هللا نوملعتأ لق ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ماهفتسا :

 ؟ انمآ مكلوقب مكنيدب يلغ نوملعتأ : ىنعمب ةحتفلا بصنلا

 ريمض  لصتم ريمض فاكلاو نوملعتب قلعتم رورجيو راج : مكئيدب «©
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 . 'عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 : عوفرم أدتنم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيلاح وا ةيفانثتسا واولا : ملعب هللاو ©

 لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ملعي .. ةمضلاب ميظعتلل

 .٠ ربخ عفر لحم يف «ملعيا» ةلمجو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ' لوعفم صن لم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : تاومسلا يقام ©
 ' لعقي وا ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج: تاومسلا يف .هب
 ش . دوجؤم وأ رقتسم وه وا دجو ؤا :رقتسا هريدقت رمضم

 ١ بزنعتو «تاومسلا يف اما ىلع واولاب ةفوطعم : هللاو ضرألا يف امو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . .ةفطاع واولاو اهبارعا

 ' رورجم هيلا فاضم : ءيش . ربخلاب قلعتم رورجمو راج : ميلع- ءيشن لكي ©

 0 ٠ .ةمضلاب عوفرم أدتبما ريخ : ميلع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 يظر هلس كمال اكلة ١
 9*8 َيِوِرَص صن ثحرإ ليوم

 . لع يف لصتم ريمض والا ثوتلا توب عيفرم عاضم لحش كيلع نوثئمي ©

 ا ٠ نونميب قلعتم رورجمو راج : كيلع . لعاف عفر

 : هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملسا .يردصم فرح : اوملسأ نأ ©

 : ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب
 ةيردصملا «نأ» و . بارعالا نم اهل لحم ال يردصملا فرحلا ةلص «اوملسالا

 : ريدقتلا . هب لوعفم "نمي" لعفلل بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
  لعفلا لضواو راجلا فذحف . اوملسا نأب وا . مهمالسا كيلع نوئمي

 : : . لوعفملا ىلا ايدعتم

 ' موز عراضم لعف : اونمت . ةمزاج ةيهان : ال . اهبارعا قبس : اوذمت ال لق ©
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 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو . ةقراف فلالاو

 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب

 . ةنم يلع مكمالسا اودعت ال يا روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 . نينكاسلا ءاقتلال هرخآ رسكو فانثتسالل هل لمع ال بارضا فرح : هللا لب ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا

 عراضم لعف : نمي . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مكيلع نمي ©

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نميب قلعتم رورجمو راج : مكيلع

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . يردصم فرح : مكاده نأ ©

 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض |

 ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 اهالت امو «نأ» و . بارعالا نم ال لحم ال يردصملا فرحلا ةلص ؛مكاده»

 مكاده نأب : ريدقتب وا «نمي» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليؤأتب

 . ردصملا ىلا ًايدعتم لعفلا لصواو راجلا فذحف

 . مزاج طرش فرح : نا . ىدهب قلعتم رورجمو راج : متثك نا ناميإلل ©

 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك

 يئبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف

 طرشلا باوجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع

 يف نيقداص متنك نا : ريدقتلا . هيلع هلبق ام ةلالدل يا هانعم مدقتل فوذحم

 . مكيلع ةنملا هللف ناميالا مكتاعدا

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب برصنم «ناك» ربخ : نيقداص © :

 . درفملا نيونت
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 #2 تزَمْعاَعْرِص ةلئضلاوث 7-5 يساَدِإ 8
 ' مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ملعب هللا نإ ©

 هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : ملعي .. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نا»
 لحم .يف «ملعي» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريملض لعافلاو ةمضلا

 00 . نا ربخ عفر

 : :تاومسلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفمم : تاومسلا بيغ ©

 اا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 واولاو اهبارعا برعتو «تاومسلا» ىلع واولاب ةفرطعم : هللاو ضرألاو ©
 هناخييس فطع دقو ةمضلاب ميظتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع
 . ريصب هللاو ملعي هللا : ريدقتب !هللا نا» عضوم لع

 لوصوم مسا : ام .' رج فرح ءابلاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : امي ريصي ©

 زوجيو . ريصبب قلعتم رورجملاو راجللاو ءابلاب رج لحم ف نوكسلا ىلع ئنبم
 اا . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصم هام) نوكت نا

 ' عقر لمع ف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرس عراضم لعف : نولمعت ©
  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نؤلمعت» ةلمحو . لعاف

 ' . هي لوعفم هنال. لحملا بوصتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا
 ' (سا.«أم» بارعا نم لوالا هجولا ىلع اذه نولمعت ئذلاب :ريدقتلا

 ' «نولمعت» ةلمج نوكتف ةيردصم ايبازعا وهو يناثلا هجولا ىلع اما .ًالوصرم

 ' رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو.(ام» و . بارعالا نم ال لحم ال اهتلص
 . مكلامعأب وا مكلمعي ريصب :: ريدقتلا ٠ ريصبب ًاقلعتم زورجملاو راجلاو ءابلاب

 ني ني عت
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 85 رهان اوملاو3 ٠١ 1 1

 باوجو «ص»2 ةروس نم ىلوألا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 يذ نآرقلاو : ىنعمب . نثعبتل ديجملا نآرقلاو : ريدقتب فوذحم مسقلا

 .دجملا

 ك2 همس وج 2

 عشار نورك لاقدر *

 ل لاف لول ف لستم ريس را ةساملا اب كسل مشا ْ ١

 . بجعب سيل امم مهبجعتل راكنا لوقلا يفو . ةقراف

 حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : ءاج . يردصم فرح : رذنم مهءاج نأ ©

 نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛رذنم مهءاجت ةلمجو . ةمضلاب

 ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نألو .بارعالا
 . رذنم ءيجمل وأ ءيجم نم : ريدقتب رذنم مهءاج وا نأل نأ نم ٍلعمب

 . اوبجعب قلعتم رورجملاو راجلاو

 رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو رج فرح : مهثم ©
 . رذدنم نم ةفوذحم ةفصب ٌولعتم

 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ليلعتلل ةيفانكتسا ءافلا : نورفاكلا لاقف ©

 ضوع نونلاو ملس ركذم عمج هّنأل واولاب عيفرم لعاف : نورفاكلا . حتفلا

1486 



 ا اريج يف ريمضلا عضوم نورفاكلا عضوو . درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا نم
 ْ . ميظعلا رفكلا ىلع نومدقم مهنأ ىلع ًاديكأت

 | ادقبم غفر لحم يف نوكسلا لع ينبم ةراشا مسا : بيجع ءيش اذه ©
 ' مهرذحو مهفوخ وأ ثعبلاب مهرذنأ يذلا رذنملا ىلا وأ عجرلا ىلا ةراشالاو

 ةفص : تيجع . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ ربخ : ءىش ٠ ةمايقلا موي ثعبلا نم

 هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب ةعوفرم ءيل - تعن -

 . - لوقلا لوقم -

2 1 
 , املأوأ نامز فرظ : اذا . ماهفتسا ظفلب داعبتساو راكنا ةزمه ةزمهلا : اذإأ ©

 : نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي
 1 . تومن نيحأ :' ىنعمب طرشلا ىنعم

 : ىلع ينبغ ضام لعف يهو ةفاضالاب رج لحم يف : ةئيلعفلا ةلمجلا : انقم ©
 ٠ عقر لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لصتم ريمض هاناو . نب هلاصتال نوكسلا
 0001 ْ . لعاف

 ' نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةفطاع واولا : ًابارت انكو ©
 : يف نوكسلا .ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال
 :ىنعمب .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهربخ : ًابارت «ناك» مسا عفر لح

 : :ريدقتلا' . هيلع لدي هدعب ام نآل ًاراصتحخا طرشالا باوج فذحو لبنو
 ا ؟ ةايحلا ىلا عجرن

 . ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ديعب عجر كلذ ©

 ' :.كيعب . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : عجر . باظخلل فاكلاو دعبلل

 ' دغيتسم عوجر كلذ : ىنعمب ةمضلاب اهلثم ةعوفرم عجرل - تعن ةفص
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 8 حبت وقم ضال صناع م. فاس سا و2 داو شا
 .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع . قيقحت فرح : انملع دق ©

 در لوقلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو 1

 بصن لحم يف نركسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهنم ضرألا صقنت ام ©

 : ضرألا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : صقنت . هب لوعفم

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ضرألا صقنت» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف
 لوعفم هنأل لحملا بوصنم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا

 صقنتب قلعتم رورجمو راج : مهنم . ضرألا هصقنت ام : ريدقتلا فوذحم هب

 . اهللحت ءانثا يف مهداسجأ نم يأ

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : دنع . ةيفانكتسا واولا : اندئعو ©

 باتكل  تعن  ةفص : ظيفح . ةمضلاب عوفرم رحؤم أدتبم : ظيفح باتك ©

 ظفاح باتك انيدل يأ . لعاف ىنعمب ليلعف ةغيص يهو ةمضلاب ةعوفرم

 »عورتا زمجرنتال قالقكاب ٠
 ينبم ضام لعف : اوبذك . فانئتسالل بارضا فرح : قحلاب اويذك لب ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ش
 بارضالاو يبنلاب اوبذك ىنعمب اوبذكب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . ةقراف

 . ةوبنلاب بيذكتلا وهو مهبجعت نم عظفا وه |ب اوءاج مهنأ ىلع ليلد

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم امدنع وأ «نيح» ىنعمب نامز فرظ : مهءاج امل ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةيفرظلا ىلع بصن
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 . . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 . ١ امدنع ىنعمب وأ ٠ فرظلا دعب اهعوقرل ةفاضالاب رج لحم يف «مهءاج# ةلمجو

 0 . هئيجم دنع يأ مهءاج

 . عقر لع يف لصقنم ريض : مه: ليلعتلل . ةيفانئتتسلا ءافلا : رمآ يف مهف ©

 . «مها ربخب قلعتم رورجمو راج : رمأ يف .

 ؛ ىتعمي ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورج رمأل تعنت ةنس: جيرم

 © جيَرْفَنماَكلمَو ايكو اهب فيك ا اغا <

 / مل ةينييزت  ةدئاز ءافلا . ماهفتنسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمحلا : اورظني ملفأ ©

 ؛ همزج ةمالسعو ملب موزجم عراضم لعف : اورظني . بلقو مزجو يفن فزح
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ثونلا فذح

 ٠ ثعبلاب اورفك نيح اورظني ملأ :ىنعمب

 ' بوصنم ناكم : قوف . انرظنيب قلتم رورو راج : مهقوف ءامسلا ىلا ©

 | رج لع يف نيئافلا يمض ايماو فاضم ردو ايراني قمتم ةيفرسلا لع
 : : . ةفاضالاب

 :'ىنب . لاح بصن لحم يف حتفلا لع ينبم ماهفتسا مسا : اهانيثب فيك ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام.لعف

 .. هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ؛اهاو . لعانف عفر لح يف نوكسلا

 : اهانيز يأ اهبارعا برعتو «اهانينب» ىلع واولاب ةفرطعم : امو اهانيزو ©
 . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا واولا . موجنلاب

 ا . ادئاز رت فرح : نم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو زاج : جورف نم اهل ©

 ٠ نم اهل امو : ىنعمب رخؤم أدتبم هلأل ًالحم.عوفرم ًاظفل رورجم مسا : جورف
 ْ . قوتفو :قرقش
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 كرف اتش يور اهفاكفأو اهكدديضالاو <
 ف عع

 . ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف «رجحلا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 © بقرعزإ يلوي ةرصت 4
 ودم - قلطم لوعفم وأ ءااتقلخ يأ رمسقم لمنب ةيوصتم لاح: هرصيقت ©

 اهبصن ةمالعو ةبوصنم  هلجأ نم يأ هل ًالوعفم نوكت وأ مكرصبنل يا ||
 . ةحتفلا

 ةحتفلا اهبصن ةنمالعو اهبارعا برعتو هزصبت» ىلع واولاب ةفوطعم : ىركذو ©
 روصقم مسا اهتأل فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت لو رذعتلل فلآلا ىلع ةردقملا

 . ردصم يهو !ىلعف» نزو ىلع ثنوم يعابر

 فاضم : دبع . ىركذل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : بيذم دبع لكل ©
 دبعل - تعن  ةغص : بينم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . ًابئات هبر ىلا عجار يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو .ةرورجم

 ا ل 0
 8 ديض أو نتج يس 221

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزن . ةفطاع واولا : انلزنو ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاناو

 هب لوعفم : ءام . لزنب قلعتم رورجيو راج : ًاكرايم ءام ءامسلا نم ©

 . ةحتفلاب ةيوصنم ءامل ةفص : ًاكرابم . ةحتفلاب بوصنم

 اهبارعإ برعت «ءام ءامسلا نم انلزنا ىلع ءافلاب ةفبطعم : تاثح هب انتيئأف ©
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 ! ثنؤملا عمجب قحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا «تانج» بصن ةمالعو

 : 1 ا . ملاسلا

 . ةيوصنم «تانج» ىلع ةفرطعم : بح . ةفطاع واولا : ديصحلا .بحو ©
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ديصحلا . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ش

 ,فذحف دصحي يذلا يأ ديصحلا عرزلا بح : ىنعمب . ةرسكلا هرج

 ١ . هماقم ةفصلا تميقأو «عرزلا» فرصوملا

 وف هوو 1 56

 ه» ةيَفمط ل يميل
 وس و ل ةقلام ا ا

 .ةمالعو ةبوصنم «لخنلا» نم لاح : تاقساب . لخنلا انتبنأو يأ بوصنم

 : ىلعمب . ماسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن

 1 . لماوح وأ ًالاوط

 رخو ادعم : علط . مدقم ريب ّجلعتم زورجبو راج: ديضن علط اهل ©
 :اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم علطل  تعن  ةفص : ديضن :. ةمضفلاب عوفرم

 : لحن يف : :ةيمسالا ةلمجلاو ضعب قوف هضعب عوضوم ًدوضنم يأ ةمفلا

 . «لخدلا» نم ةيناث لاح بص

 سس

 هه يدك ياو داضلوَر ١١
 ل : دابعلل ًاقزر ©

 ! مهقثرتل اهلانتبنأ يأ  هلجأأل هل لوعفم هنأ ىلع وأ قزرلا ىنعم يف تالا

 ةفصب وأ ًاقزرب قلعتم رورجمو راج : دابعلل . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو
 0 . اهنم ةفوذحم

 ,برجتو «تانج هب انتبنأا ىلع واولاب ةفرطعم : ًاقيم ةدلب هب انييحأو ©
 ؛ ةبوضنم ةدلبل - تعن  ةفص : ًاتيم . ةحتفلا «ةدلب» بضن ةمالعو اهيارعإ

 ١90اسا



 «دلب» ىنعمب «ةدلب» نأل ةركذم ةفصلا تءاجو . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم

 ىنعمب . ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسي ًاتيما نأل وأ دحاو ىنعمب ناتملكلا يأ
 . ةلحاق ةدلب ءاملا كلذب انيبحأو

 : اذ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©

 فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . باطخلل

 ةتيملا ةدلبلا هذه تييح اك : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربع : جورخلا © :

 *© ذوعْوتأ 2 ١ وو ساما وارواس_ 3١ وجدو ثم > زي ج
 لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهليق تيذك © :

 ةعامجلا ىنعم ىلع ركذم لعافلاو لعفلا ثنأ دقو .« بارعالا نم امل

 نامز فرظ : لبق . تاعامج ىنعم ىلع «موق» ىلع تافوطعملا كلذكو

 يف نييئاغلا ريمض «مه»و فاضم وهو تبذكب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوضنم
 ةيآلا يف هدعب نأل انه لوعفملا فذحو مهلسر اوبذك يأ ةفاضالاب رج لح

 . هيلع لدي ةرشع ةعبارلا ةميركلا

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : حون . ةمضلاب عيفرم لعاف : حوش موق ©

 هنألو هتفخل يمجعأ مسا وهو فرصلا نم عنمي ملو . ةرسكلا هرج ةمالعو

 . نكاس هطسوأ .يثالث

 . اهبارعإ برعتو «حون موق" ىلع واولاب ةفوطعم : سرلا باحصأو ©
 . اهيف مهيبن دومث موق سد رئب : سرلاو

 نم عنمو ةمضلاب عوفرم «حون موق» ىلع ةفوطعم «تبذكا لعاف : دومثو ©

 ليوأتب سيلو انه ةليبقلا ليوأتب هّنألو ةفرعملاو ثينأتلل  نيونتلا - فرصلا
 . لهألا وأ يحلا
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 © طول ودو 5 ا ا
 ' دازملاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ! «عيون» بارعا برعت ؛طولاو «حون مونق» ىلع فوطعم هنأل هموق نوعرفب
 . دوه موق مهو «داع» تنونو . ةفرعملاو ةمجعلل فرصلا: نم «نوعرف» عنمو

 :.! دوه موق ةليبقلا تيمس هبو ىلوألا برعلا نم لجز مسالا ىلع لدي هنأل

 * دولاب ل جو وبكل ادعو ١ سارت او طل و 85 2 و ناكر اح 37 راو و
 | «حؤن موق" لع فطعلا يواوب ناتفرطعم : عبت موقو ةكبألا باحصأو © .

 ا . اهبارعا نابرعتو

 ١ مهلك وأ مهنم دحاو لك يأ . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لسرلا بذك لك ©
 ' لعفإ : بذك . مسالا نونف مولعم هلنأل فاضملا فذحو (مهعيمج» ىنعمب

 ! ىلع ادوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتنفلا ىلع ينبم ضام
 ' بوصنم هب لوعفم : لسرلا . ىنعملا نود ظفللا ىلع ريمضلا ددحوو «لك»

 ' .«لك١ ربخ عفر لحم يف «لسرلا بذك» ةيلعفلا ةلمحلاو :ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ؛ : ديعو . حتفلا ىلع ينبم ضام لغف': قح . ةيببس ءافلا : ديعو قحف ©

 . ةيآلا' سؤرل ةاعارم ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمبضلاب عوفرم لعاف

 . ةيسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو

 رس تسب وي جد 1 كة ماسأ س
 0 8*8 ريدَجو رتبه لوالاَولٍَيفَأ

 لعف ىلع ةفطاع وأ ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكتا ةزمه ةزمملا : انيبعفأ ©

 «اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يينع . فوطعملا سنج نم

 ' يأ  انزجنعفأ : ىنعمب لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع قنبم لصتم ريمض
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 . مكداسجأ ىلبت نا دعب مكتايحاب زجعتف قلخلا ءادتبالاب انزجعأ

 قلخلل  تعن  ةفص : لوألا . نييعب قلعتم رورجبو راج : لوألا قلخلاب ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ّْ

 يف مه لب زجعن مل : ىنعمب . فائئكتسالل بارضا فرح : سيل يف مه لب ©

 راج : سبل يف . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . ةهبشو طلخ

 . «مهل ريخب قلعتم رورجمو ْ

 ةفص : ديدج . اينيع هرسفي رمضمب قلعتم رورجمو راج : ديدح قلخ نم ©
 ىلاعت يعي مل اذا : ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم قلخل - تعن -

 . هب ايعي ال نأ ىلوأ ديدجلا قلخلاف هتمظع. ىلع لوألا قلخلاب

 نصوح | بدر عَقمْدَتو ب وسلا وراق ْ ١5

 2 28 دير

 دق . ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا .ةيفانئتسا واولا : ناسنإلا انقلخ دقلو ©
 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . قيقحت فرح

 هب لوعفم : ناسنالا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' 2. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ملعن . ةيفانئتسا واولا : ملعفو ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هسفن هب سوسوت ام ©
 . ةمضلا هعفر ةمالعو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : سوسوت . هب لوعفم

 ءاملاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هسفن . سوسوتب قلعتم رورجمو راج : هب

 ةلص «هسفن هب سوسوت» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 ريمض - لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوضوملا
 . هسفن هب هسوسوت ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 ب 19"



 . سفنلا 'ثيدح نم هريمض يف سجييو ناسنالا لاببأرطخي ام : ىنعمب

 ' [سوسوتا لوعفمب ًاقلعتم ًارورجو ًاراج (هباو ةيرذصم ا!ام» نوكت نأ زوجيو

 : لوغفم بصن لحم يف ردصم ليوأت .يف اهدعب امو ةإماو ١ ناسنالل ريمضلاو
 ش . ًاسوسوم هلعجت ام:ملعت يأ . ملعتل هب

 يف 'ملضلا لع ينبم لصفتم عفر ريمض : نحن . ةفطاعاواولا : برقأ نحنتو ©

 ؛ نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم «نحن» ربخ : برقأ . أدتبم عفر لحم

 . زاجم ميركلا لوقلاو لعفلا نزوبو ةغلابم ةغيص - لعفأ - نزو ىلع فرصلا
 : يفخي ال ًاقلعت هلاوحأ نمو هنم همرلعمب قلعتي هناو هنم هملع برق دارملاو

 . هنم ةبيرق هتاذ نأكف هتايفخ نم ءىش هيلع

 ' : ديرولا . برقأب ناقلعتم نارورجمو ناراج : :ديرولا ليح نم هبلإ ©

 ١ هبش قرعلا : لبحلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم. هيلا فاضم
 ' داري وأ نايبلل انه ةفاضالاف هسفن ىلا فاضي ال ءىبتلا نأ ابو . لابحلا دحاوب

 : وضع يف اههعاتجال قتاعلا ىلا فاضي (ى ديرولا ىلا فاضيف قتاعلا لبح
 . ديرولا وه لبخلاو بكتملا نم ءادرلا عضوم : قتاعلاو . دحاو

 5 رك ساس ل ىو 97

 ديال نعد نيملازع نايل وَيدِإ
 0 نايقلتملا ىقلتي نإ ©

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىقلتي . بصن لحم يف نوكسلا

  هنألا فلألا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : نايقتلملا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ' يف «نايقلتملا ىقلتي» ةلمجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم

 ٠ ش . ناظيفحلا ناكلملا امه: . ةفاضالاب رج: لحم

 .ًاراضتخا فوذع رخزلا أدتبلاو مدقم ريخب قلعتم رورجتو راج: نيمبلا نع ©

 0 , ديعق . نيميلا نع يأ .٠ هيلع يناثلا ةلالدلل :

 يأ اهبارعإ برعتو «ديعق نيميلا» ىلع واولاب ةفوطعم :.ديعق لامشلا نعو ©

 . نيقلتملا نم ديعق لانشلا نعو ديعق نيميلا نع يأ سلاجمو سيلجك دعاقم
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 و «ءاك در
 4 ةينع يقرا لإ لوك نم ظِفأَك ١1م8

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ظفلي . اط لمع ال ةيفان: ظفلي ام ©
 . ناسنالا ىلع دوعي . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا

 لوق نم ظفلي ام ىنعمب . ظفليب قلعتم رورجبو راج : هيدل الإ لوق نم ©
 بوبصصنم ناكم فرظ : هيدل . ا لمع ال رصح ةادأ : الا . هب ملكتيف

 يف لصتم ريمض ءاحلاو مدقم ربخب قلعتم رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب
 . ةفاضالاب رج لحم
 بيقرل - تعن - ا اما

 رضاح يأ : . هلمع بقري كلم ىنعمب . ةمضلابو اهلثم ةعوفرم
 رول فاك الا : ريدقعب ةظفليا لماف نم لاح بصت لح يف ةيمسالا ةلمجلاو

 . ديتع بيقر

 دي 558 أمك يف بول 5- ١4

 0س توما ةركس تءاجو ©
 لعاف : ةركس . بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا
 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : توملا . ةمضلاب عوفرم

 يأ . قحلاب ةسبتلم : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو ةراج : قحلاب ©

 . رمألا ةقيقحب

 فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©
 . توملا كلذ يأ . باطخلل

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك . وه هريدقت

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاثلاو كرحتملا عفرلا
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 ' «كلذ» ربخ عفر لحم يف تنك ام وه ةيمسالا ةلمجلاو «ناك#» مسا عفر

 ."بارعالا نم لحب ال لوصوملا ةلص ؛ديحت:هنم تنك) ةيلعفلا ةلمجلاو

 . دوزرجو راج : : هنم «ناكاربخ بصن لع يف : ةيلعقلا ةلمجلا : ديحت هنم ©

 . ابرهت ىلعمب ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف اتسم ريمض

 ٠ ديف كلذ َةلَدِروُضاِق# «

 ! ينبع لوهجسلل ينيم نضام لعف : خفن . ةفطاع واولا ؛ روصلا يف خفنو ©
 , : ىنعمب . لعاف بئان عفر لحم ين رورجمو راج : روصلا يف . حتفلا ىلع

 ْ . قوبلا يف ةمايقلا موي ليفارسا خفنو

 ! ىنعمب أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ديعولا موي كلذ ©

 ؛ : موي . هماقم هيلا فاضملا ميقأو ًأدتبملا فاضملا فدجمف خفنلا كلذ تقو

 | ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ديعولا . ةمنضلاب عوفرم «كلذ# ربخ

 لاا ا . ةرسكلا هرج

 قا كت 1١ د
 ل تأ وم طل اسير ا تيرس ركل لك تاج

 '. ثنؤم ىلا فاضم هنأل وأ سوفنلا تءاجو ئنعملا نآل ىنعملا نع

 , وهز مدقم ربخب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : ديهشو قئاس اهعم «©

 , لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . ةبحاصملا ىلع لدي فاضم

 ! فوطعم  :.ديهشو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : قئابم . ةفاضالاب رج
 : يف !قئاس اهعم» ةيمسالا ةلمجلاو .: ةمضلاب هلثم عوفرم «قئاس» ىلع واولاب

 . ةفرعملا مكح يف وه'ام ىلا ةفاضالاب اهفرعتل «لك» نم لاح بصن لحم
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 هلمعب هيلع دهشي رخآلاو رشحملا ىلا هقوسي امهدحأ ناكلم اهءاجو : ىنعمب

 . اهيلع دهشيو اهقوسي كلم اهعم ىنعمب نيرمألا نيب عماج دحاو كلم وأ

 ١١ صان ةلطلماةككتاعانزنطؤ كلك «
 لعف تنك . قيقحت فرح :دق .ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا : تنك دقل ©

 صقان لعف وهو كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو

 . (ناك»

 . رج فرح : نم «تنك» ريخب قلعتم رورجبو راج : اذه نم ةلفغ ف ©

 . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : فشك . ليلعتلل ةيفانئتسا ءافلا : انفشكف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال

 بوصنم هب لوعفم : ءاطغ . فشكب قلعتم رورجمو راج : كءاطغ كنع ©

 ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : كرصب . ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا ءافلا : كرصيف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض فاكلاو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم : ديدح مويلا ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ديدح
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 . حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : لاق . ةيفانئتسا : واولا : هديرق لاقو ©

 لاة١ا _



- 

 ! لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا: دبتع يدل ام اذه ©
 مسا : ام . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه - لوقلا
 ؛ ناكم فرظ : يدل (اذه» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 : قلعُتم رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةنيفرظلا ىلع بوصنم

 - ملكتملا :ريمض - لصتم ريمض ءايلاو فاضم وهو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب

 ١ نوكي وأ. ةمضلاب عوفرم أدتبملل ناث ربخ : ديتع . ةفاضالاب رج لحم يف
 | لوصوم لا مسا نم ًالدب نوكي نأ زوخيو ديتع وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ
 . منهجل أيهم يدل يذلا اذه هب لكوملا كلملا لاقو ىنعمب

 20 7 دس ساس ع سدو

 *© رعاك م كعؤ ليا <
 ةسمخلا لاغفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ايقلأ ©

 ٠ ١ لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  ىنثملا ريمض - لصتم ريمض فلألاو
 : . كيهشلاو قئاسلا نيقباسلا نيكلملل ىلاعت هللا نم باطخ وهو ايمرا يأ

 : امههاذحأ نيهجو ىلع دحاولل ًاباطخ - يرشخنزلا لاق اك  نوكي نأ زوجيو
 ' قلأ ليق هنأك امهداحتال لعفلا ةينثت ةلزنم تلزن لعافلا ةينثت نإ .دربملا لوق

 ! ىلع رثكف نانثا مهنم لجرلا قفاري ام رثكأ برعلا نأ يناثلاو . ديكاتشلل

 أرقو :نينثإلا باطخ دحاولا اوبطاخ ىتح يبحاصو يليلخ اولوقي نأ مهتتسلأ

 ' نوتلا نم ًالدب ايقلأ يف فلألا نوكت نأ زوجيو . ةفيفخلا نونلاب نيقلأ نسحلا

 0 . فقولا ئرجم لوصولل ءارجا

 | نم.ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو ايقلأب قلعتم رورجبو راج : منهج يف ©

 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا :نم عونمم هنأل ةرسكلا

 : رورجم هيلأ فاضم : رافك . :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفلم : ديثع رافك لك ©

 : ةرسكلا اهرجن ةمالعو اهلثم ةرورجم زافكل - تعن 'ةفص
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 8#  بيرتياعم 6 <30

 نهرج ةمالعو اهلثم تارورجم رافكل ىرخأ  توعن  تافص ةميركلا ةيآلا ©
 ةرسكلا «دتعما رج ةمالعو . عانمب قلعتم رورجتو راج : ريخلل . ةرسكلا
 عانم : . ةركن صوقنم مسأ هنأل ةفوذحملا ءايلا ىلع لقشلل ةردقملا

 . نيدلا يف كاش دودحلل زواجتم لعاف ىنعمب لاعف ةغيص ىلع عنملا يأ ريخلل

 © يفارق ملوك ]كجوؤا "7
 طرخلا ىنعم نمضم أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 . ءافلاب بيجأ كلذلو

 ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : هللا عم لعج ©

 ناكم فرظ : عم . وه هريدقت ًاناوج هيف رششسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
 : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو ةبحاصملا ىلع لدي لعجب قلعتم بوصنم

 نوكي نأ زوجيو ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 لعفلا يفتكي نأ زرجيو «لعج» لعفلل يناثلا لوعفملا ماقم ماق اًيسا 'عم»
 ًالاح بصن لحم يف «عم» نوكيو (دجوأ) ىنعم ىلع دحاو لوعفمب (لعجا١ا

 . هللا عم ًانئاك رخآ ًاهإ لعج : ريدقتب هلإل ةمدقم ةفص هنأل

 - تعن  ةفص : رخآ « ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رخآ ًاهلإ ©

 فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت ملو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هلإل

 .  لعفأ - نزو ىلع

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ايقلأ «يذلا» باوج يف ةعقاو ءافلا : هايقلأف ©

 يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض  لصتم ريمض ءاحلاو نيرشعلاو ةعبارلا
 نأ زوجيو «يذلا» .ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم

 «هايقلاف» نوكيو «رافك لك) نم ًالدب بصن لحم يف ؛لعج «يذلا» نوكي

 . ةيفانغتسا ءافلاو ديكوتلل ًاريركت
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 ١  ِتعن ةفص : ديدشلا . ايقلأب قلعتم رورجبو راج : ديدشلا باذعلا ْف ©
 ا ٠ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باذعلل

 ٠ ١ د للصف داك َوكَوْمْدَقَمَيَروئيَؤَلَو 88 و اس وو
 ' يف: : اهدعب ةلمجلاو . نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : هنيرق لاق ©

 . - لوقلا لوقم - عب لوعفم بصن لح

 .٠ بوصنم انبر اي : ريدقتلا 2ىدانملاب ءافتكا ةفوذحم ءابن ةادأب ىدانم : انير ,

 رجا لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . ةحتفلا هبضن ةمالعو

 اذهن ينيرق يناغطأ دق وأ يناغطأ وه : بر : رفاكلا "لاق يأ . ةفاضالاب

 :هيلع ًادار هنيرق لاقف . نايغطلا ين دودحلا ًازواجتم يأ ًايغاط ينلعج ىنعمب

 نايغطلا يف هتعقوأ |مناو ًايغاط هتلعجام يأ : هتيغطأ ام انبر اي . :

 : نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتيغطأ . ال لممع.ال ةينان : هتيغطأ ام ©

 : ينبم'- ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتم لا عفرلا ريمضب هلاصتال

 : ءادتبإ فرنح وأ كاردتسالل فطع فرح : نكل . ةدئاز واولا : ناك نكلو ©

 ' ىلع. ينبم.صقان ضام لعف : ناك . ةففحم ابنأل اه لمع ال كاردتسالل

 ا 0 1 . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض .اهمساو حتفلا

 .- تغن  ةفص : ديعب «ناك» ربخب قلعتم رورو راج : ديعب لالض يف ©

 ش . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لالضل

 88 ديف لإ ث 1 "1 ل هم

 !وه مريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينم ضام لعف : لاق ©

 00 . اهل لحم ال ةيفانعتسا ةلمجلاو هللا لاق يأ

 .ال ب لوقلا لوقم - هب لوعفم لح يف : ةيلعفلا ةلم جلا ؛ يدل اومصتخت ال ©

 كك ا



 فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اومصتخت . ةمزاج ةيهان

 فرظ : يدل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا

 وهو اومصتختب قلعتم رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ناكم
 راد يف ارمصتخت ال ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو فاضم
 . مكماصتخا يف ةدئاف الف باسحلا فقومو ءازجلا

 ال١ نم لاح بصن لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةيلاح واولا : تمدق دقو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تمدق . قيقحت فرح :دق «اومصتخت ّْ
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتل ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 . لعإف عفر

 . روكذلا عمج ةمالع ميملو تمدقب قلعتم رورجتو راج : دبع ولاب مكيلإ ©

 الحم بوصنم اظفل رورجم مسا : ديعولا . دئاز رج فرح ءابلا : ديعولاب

 مكتدعوأ دقو ىنعمب «ةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلت الو» لثم هب لوعفم هنأل

 ةيدعم ءابلا نوكت نأ زوجيو . ٍلسر ةنسلأ ىلعو يبتك يف نايغطلا ىلع يباذعب
 ةلمج ىلع لعفلا عقي نأ زوجيو (مدقت» ينعم عواطي مدق ىلعم ىلع تمدقب
 «ديعولاب) نألو ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا - يدل لوقلا لدبي ام - هلوق

 وأ . هب ًانرتقم ديعولاب ًاسبتلم اذه مكيلا تمدق يأ ةفوذحم لاحب قلعتم

 عقوم عقاو «مكيلا تمدق دقو» هلوق نأ اهبو . هب مكل ًادعوم مكيلا هتمدق

 ةرخآلا يف ةموصخلاو ايندلا يف ديعولاب ميدقتلاو «اومصتخت ال١ نم لالا

 مكدنع حص دقو اومصتخت ال ىنعملا نوكيف بجاو دحاو نامز يف اههعامتتجاو

 يف ءاج ام وه اذه . ةرخآلا يف مهدنع كلد حصو ديعولاب مكيلا تمدق ينأ

 1 . يرشخزلا ريسفت

 © ديل مليان موىد1لوفل ليم
 ينبم عراضم لعف : لدبي . اهل لمع ال ةيفان : يدل لوقلا لدبي ام ©

 ةمالعو عوفرم لعاف بئان : لوقلا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل

 د٠5 اك



 ةيآلا يف تبرعأ : يدل . يدنع لوقلا لدبتي ال : ىئعمب ةمضلا هعفر

 : . ةقباسلا

 ةيفانو زاجحلا لهأ ةخل يف «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام .٠ ةيفانعسا واولا : انأ امو ©

 ىلغ:ينبم لصفنم ريمض : انأ  ةماهتو دنجنو ميمت ينب ةغل يف ال لمع ال
 ةغللا ىلع ءادتبالا ىلعو ىلوألا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا

 1 ش ّْ . ةيناثلا

 ٠ مسا : مالظ . يفنلا ىنعم ديكاشل دئاز رج فرح ءاببلا : ديبعلل مالظب ©

 هنأل الحم عوفرمو ىلوألا ةغللا ىلع ؛ام» ربخ هنأل ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم

 . مالظب قلعتم رورحبو راج : ديبعلل . ةيناثلا ةغللا ىلع ؛انأ» ربخ

 زكر لوقو 200 د
 وأ مالظب قلعتم : ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم : موي ©

 : خفنل بصتني نأ زوجيو رذنأو ركذا : هريدقت رمضم لعفب ًابوصنم مسا نوكي
 موي ىلا كلذب راشي اذه ىلعو - منهل لوقن موي - روصلا يف خفنو : ريدقتب

 ا . فاضملا فذح ردقي الو لوقن

 ! .١ عياضم مق يعي ةفاضالاب رج لع يف : ةيلعفلا ةلمنجلا : منهجل لوقن ©

 ' . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةميغلا هغفر ةمالعو عوفرم

 : نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو لوقنب قلعتم زورجبو راج : مهنجل

 بن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا
 . هب لوعفم

 | رسكلاب هرخآ كرحو بارعالا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : تألتما له ©

 ! ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف.: تآلتفا !. نينكاسلا ءاقتلال

 , لمع يف رسكلا ىلع ينبم - ةبطاخملا ريهض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا
 ْ ْ . لعاف عفر



 ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : لوقت . ةيفانئتسا واولا : لوقتو ©

 . يحم هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةركتلا أدتبملا ىلع لخاد دئاز رج فرح : نم . برعأ : ديزم نم له © :

 أدتبم هّنأل ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ديزم . ماهفتسا فرحب قوبسمو
 . ديزم ةمث وأ ديزم يف ام : هريدقت فوذحم هربخو

 ١" ديو َتسلرَأَو ©
 ىلع ينبم الوهجملل ينبم ضام لعف .: تفززأ . ةيفانثككسا واولا : تفلزأو ©

 رسكلاب تكرح دقو بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتنلا

 . تيرقو : ىنعمب نينكاسلا ءاقتلال

 راج : نيقتملل . ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم لعاف بئان : نيقتملل ةنجلا ©
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو تفلزأب قلعتتم.رورجتو

 . ٍدرفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 ةفص وأ ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : دينعي ريغ ©

 رؤرجم هيلا فاضم : ديعب . فاضم وهو ديعب ًاناكم : ريدقتب فوذحم فرظل |
 ىلع هنأل ركذو ةئجلا نم ًالاح (ريغا نوكت وأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 ثنؤملاو ركذملا اهب فصولا يف ىوتسي رداصلو ليلصلاو ريكزلاك ردصملا هنزو
 ًائيش يأ . ديعب ريغ ًاناكم : ريدقتلا يف فذح ارك فوصوملا فذح ىلع وأ

 . ليلذ ريغ زيزعو . ديعب ريغ بيرق وه لوقن (ى ديكوتلا هانعمو ديعب.ريغ

 ١ 2م 2

 © ظرف لكحل نودعو ماده
 ةميركلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق نيب ةيضارتعا ةيمسالا ةلمجلا : نودعوت ام اذه ©:

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه «ظيفح باوأ لكل# هلوق نيبو «نيقتمللا ةقباسلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 تك را



 ٠ هعفر ةمالعز عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوادعوت ااذه» ربخ عفر

 | «نودعرت١ ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبث

 ' لوطصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحن ال لوصوملا ةلص

 | نركي وأ هودعوت ام : :ريدقتلا هب لوعفم هّنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض
 ' ىلا وأ ةنجخلا فالزا ىلا ةراشالاو هب نودعوت ام : ريدقتلا . ًاراج دئاعلا
 1 | . باوثلا

 : !باوأ . رابجلا ريركتب «نيقتمللا هلوق نم لدب رورجيو راج : باوأ لكل ©

 ْ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ' لكل ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم بازل - ثعن ةفص : ظيفح ©

 . ةغلابملل امهو هدودجلا ظفاح هللا ىلا عاجر

 3 بفك يي نلا ذو

 ش١ لاب نيقمللا هلق نم كدب رج لع يف نوكسلا لع يم لوصوم مسا : نم ©

 , هذعي ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا لكل عبات لدب دعب

 : نع الدب نوكي نأ زوجيو «٠ بارعالا نم اهل لحم ال هتلص "'نمحرلا يثخا
 ' مكح يف نوكي نأ زوجي الو ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا ظيفحو باوأ فوصوم
 , .هاللحو يذلاب الا تالوصوملا نيب نم هب فصوي ال «نم» نأل ظيفحو باوأ

 , مه لاقي هريختو ًادتبم عفر لحم يف ًامزاج طرش مسا نوكي نأ زومجيو
 29 . عمجلا ىتعم يف «نما نأل ةيلاتلا ةيآلا 'يف ةدراولا «مالسب اهولخدا»

 ءادتلا فريح فذحو بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ىدانم نوكي نأ

 لج هيف تتسم يمض لفل عتفلا لع ينبم فام لعف : نمحرلا يشخ ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : !نمحرلا . وه هريدقت

 / م بتاغ وهو ةيشحخ يأ «نمخرلا» نم لاحب قلعتم رورجيو راج : بيغلاب ©

 ردبصمل ةفصب ًاقلعتم نوكي وأ كاردتسالا قيرطب الا ًابقاعم هنوكو هفرعي
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 يشخ ثيح بيغلاب ةسبتلم ةيشخ هيشمخ : ريدقتب «يشخ» لعفلا فوذحم

 يذلا بيغلا ببسب هيشخ يأ يشخب قلعتي نأ زوجيو . بئاغ وهو هباقع
 . هباذع نم هب: هدعوأ

 : بلقب « اهبارعا برعتو «يشخ» ىلع واولاب ةفرطعم : بيذم بلقب ءاجو ©
 اهلثم ةرورجم بلقل - تعن  ةفص : بينم . ءاجب قلعتم رورجيو راج

 . ابئات هللا ىلا عجار يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو

 دع
 000 ادرس سوو دو 1

 ه» درو كلر كس اَموْحمأ *

 : هريدقت فوذحم لعفل لعاف بئان عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهولخدا ©

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يهو اهولخدا مهل. لاقي

 لصتم ريمض «اه)و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاععفألا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  ةبئاغلا ريمض

 نم نيملاس : ريدقتب «اهولخدا# ريمض نم لاحب قلعتم ورجتو راج : مالسب ©
 . هتكئالمو هللا مكيلع ملسي مكيلع السم وأ . معنلا لاوزو باذعلا

 ماللا . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : دولخلا .موي كلذ ©

 . موي وه : هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ : موي . باطخلل فاكلاو دعبلل

 ةيمسالا ةلمحلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دولخلا

 . دولخلا ريدقت موي يأ «كلذ» ربخ عفر لحم يف ؛دولخلا موي وه»

 الق سرك غم ل تو 1

 *© ديانا هيدوانياَرل 6
 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا : مهل ©

 ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اهيف نوءاشب ام ©

 يف لصتم ريمض واولاؤ نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ءاشي . رخؤم

 كك ا



 . «اهيف نوءاشي» ةلمجو . نوءاشيب قلعتم رورجمو راج :.اهيف . لعاف عفر لحم

 : ًاراصتخا « .نوءاشي: ١ لوعفم فذحو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 هنوءاشي ام : ريدقتلا . لوصوملا مسال ًادئاع ًاريمضص فوذحملا نوبكي وأ

 ' ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ . ةفطاغ ؤاولا : ديزم اذيدلو ©

 ا ىلع :ينبم لصتم ريمض (اثاو . فاضم وهو رذعشلل فئلألا ىلع ةردقملا

 . أدتبم : ديزم . مدقم ربخب قلعتم ةلمجلا هبشو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . :ةمضلاب عوفرم رخؤم

 دكا اوم رماه نرمي كسكمأ دو 71

 ' ةميركلا ةيآلا عجارت .. ةريثك روس يف برعأ ةميركلا ةيآلا نم لوألا مسقلا ©

 1 0 . «ميرم» ةروس نم نوعبسلاو ةعبارلا

 ' مه 9 هلرق نع بيبستلل ءافلا تءاجو . ةيببس ءانفلا : ,دالبلا يف اويقنف ©

 ' لغف: : اوبقن . بيقنتلا ىلع مهتيق مهشطب ةدش يأ ؛ ًاشطب مهنم دشأ

 ؛ يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ملا ىلع ينبم ضام
 ' اوبقنب قلعتم رورجيو راج : دالبلا يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لمح
 دالب يف مهرافسأ يف ةكم لهأ بقنف داري نأ زوجيو «دالبلا يف اوفوط» ىنعمب

 : ش ْ . نورقلا

 | فرح : نم . بارعالا نم هل لحب ال ماهفتسا فرح.: صيحم نم له ©

 مسا, : ضيحم . ماهفتسا فرحب قوبسمو ةركتلا ًأدتبملا ىلع لخاد دئاز رج

 نم ْوَأ هللا نم له : هريدقت فوذحم هربخو .أدتبم هنأل ًالحب عوفرم ًاظفل رورجم

 ..برهم يأ . صيحم توملا
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 ١“ ةيهعوف ملقا دكر 8
 : اذ . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كلذ يف َّنإ ©

 فاكلاو دعبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينيم ةراشا مسا

 . مدقملا (نا) ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . باطخلل

 هبصن ةمالعو بوصنم ؛نا» مسا : ىركذ . ديكوتلا مال ماللا: ىركذل ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نماو رج فرح ماللا : نمل ©
 ىركذب قلعتم رورجملاو راجاو

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : بلق هل ناك ©

 ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . حنا لع ينبم صقان كاس لمش : نك
 نورقلا انكالها يف نآ ىنعمب ةمضلاب عوفرم اهمسا : . مدقملا ؟ناك»

 . لقع هل ناك نمل يأ لقعلا نع 2 سل مو بق هل ناك نم ةظول

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىقلأ . فطع فرح : عمسلا ىقلا وأ ©

 : عمسلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع

 . ىغصأو ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 : ره « لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ديهش وهو ©

 (وه» ربخ : ديهش . أدتبم عفر لح يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض
 . هتظفب رضاح وهو : ىنعمب ةمضلاب .عوفرم

 و

 5 بو داما أَو 5 فاما ناكل ل مم

 0 ل ام

 ريمض « ان ١ و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . قيقحت

 مالا



 نب لدي ةرسكلا هبضن ةمالعو بوصنم هب لوم : نضررألاو تاومسلا ©

 +. ةحطفلا اهبصن ةمااعو اهلثم ةبوصنم («تاومسلا»

 , لج يف توكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا.: ام . ةفطابع واولا : امهنيب امو ©

 ١ ىلع: ينبم .ناكم فرظ هيف لوعفم : نيب . بوصنم ىلع فوطعم هنأل بصن

 : ريمض ءاهلاو فاضم وهو دجو وأ رقتسا : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ختفلا

 «امهنيب رقتسا» ةلمجو . ةينثتلا ةمالع «اماو . ةفاضالاب: رج لحم يف لصتم

 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلض

 ' رورجم هيلا فاضم : . ٌىقلخي قلعتم رورجمو راج : مايآ ةتس يف ©

 ش ْ . ةفاضالاب

 ' : شم . احل لمع ال ةيفان :. ام . ةفطاع واولا : بوغل نم انسبم امو ©
 : 'بوغل : يفنلا ديكاتل دئاز رج فرح : نم . حتفلا لع ينبم نضام .لعف

 . | لظتم ريمض اانسم» يف «اناو «سم» لعاف هنأل ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا

 ْ ٠ بعت ىنعمب مدقم هب لوعفم بصن ل. يف نوكسلا ىلع ينبم

 * باترشت لطلب ةرروبتل امرت
 | لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ريصا . ةيفانكتسا : ءافلا : ريصاف ©

 تأ ةريدق بوجوه تس ريض

 . يف نركسلا لع ينبم لرصرم مسا : ام . رج فرح: نولوقي ام ىلع

 ' ريم واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ىلعب رج لحم

 . نما اهل لجم ال لوصوملا ةلص «نولوقي# ةلمجو . لعاف غفر لحم يف لصتم
 هنأل :لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا

 ال اهتلص ةلمجلاو ةيردصم ءأم» نوكت وأ . هنرلوقي ام : ريدقتلا هب لوعفم

 . ىلعب رج لع يف ددصم ليوأتب : اهدعب امو «اماو بارعالا نم ا لحم

 ش . مفوق ىلع : ريدقتلا
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 . اهبارعإ برعتو « ربصا » ىلع واولاب ةقرطعم : كبر دمحب حيسو ©

 . كبر ًادماح يأ (حبس» ريمض نم لاح بصن لحم يف رورجمو راج : ذمحب

 فاضم : كبر . ةالصلا ىلع وأ هيزنتلا يأ ةرهاظ ىلع لومحم حيبستلاو

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبه  بطاخملا

 وهو حبسب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : سمشلا عولط لبق ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :؛ عولط . فاضم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سمشلا . فاضم

 . اهبارعإ برعتو «عولطلا لبق» ىلع واولاب ةقمطعم : بؤرغلا ليقو ©

 . رصعلاو رهظلا يأ سمشلا بورغ لبقو رجفلا يف : ىنعمب

 هحبس يأ ضيعبتلل «نماو ؟بورغلا لبق» ىلع واولاب ةقوطعم : لدللا نمو ©
 . ليللا ضعب

 اهبارعا برعتو «حبس» ىلع ءافلاب ةفرطعم : دوجسلا رايدأو هحبسف «©

 .ةفطاع واولا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 دوجسلا رابدأ هحبسو يأ «بورغلا لبق» بارعا برعت : دوجسلا رابدأ

 كبر دمحب حبسو : ةميركلا ةيآلا ىنعمو ةالصلا باقعأو وأ ءاشع ىنعمب

 . تاقوألا هذه يف

 ه5 بيكم واكو َكمومَعشَو ١
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عمتسا . ةفطاع والا : عمتساو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 يأ جورخلا كلذ هيلع لد رمضم لعفب قلعتم هيف لوعفم نامز فرظ : موي ©

 د 568ةا



 : 'ةحتفلا هبصن ةمالعو ةمايقلا موي ثادحالا نم نوجزخي يدانملا يداني موي

 عوفزم عزاضم لعف يهو ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : داثملا ناني ©
 ءاقتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلا' ىلع لقثلل ةردقملا ةغضلا هعفر ةمالعو
 هعفر ةمالعؤ عوف رم لعاف 8 دانملا 8 لاعتسالا 5 3 و اهيلع ةلادلا ةرسكلاب

 يف اب لثعملا اهسفن يه اهفذح ةلعو ةفوذحملا ءايلأ ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلا

 . (داني) 'لعفلا

 ١ - ثعن ةفص : بيرق . يدانيب قلعتم رورجمو راج. : بيرق ناكم نم ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ناكل

 جر ل ير
 ْ عرابضم لعف «نوعمسي» و «يداني موي) نم لدب : ةلمنجلا: نوعمسي موي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ةحفنلا نأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفمأ: قحلاب ةحيصلا ©

 رشجلاو ثعبلا هب دارملو ةحيصلاب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . ةيناثلا

 00 . ءاوشلا ىلع سانلل ءازجلل

 .:أدعبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: :جورخلا موي كلذ ©

 . اوه هريدقت فوذحم أدتبم ريخ : موي . باطخللإ فاكلاو دعبلل ماللا

 ٠ ةلمجلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : جورخلا

 , روبقلا نم جورخلا يأ «كلذ» ربخ عفر لحم يف ؛جورخلا موي وه» ةينمسالا
 . ةيناثلا ةحيصلا دنع

 ١ سو م 2 1

 ©« يفلان فرق 1
 ١ ىلع ينبف لصتم ريمض ةاناو لعفلاب هبشم ديكوتو ببصن فرح : نحن انا ©

 1 مدقلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن «نآ) مسا بصن لح يف نوكسلا

 تك



 . «ان» ريمضلل ديكوت بصن لحم يف

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : تيمثو يبحن ©

 لحم يف «ييحن» ةلمجو نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل

 ييحن يأ قايسلا نم مولعم هلأل ًاراصتخا اهوعفم فذحو «نا) ريخ عفر

 عفر ةمالعو امارعإ برعتو (يبحنا ىلع واولاب ةفوطعم : تيملو ىتوملا

 . ءايحألا تيمنو يأ ةرهاظلا ةمضلا لعفلا

 . ةمضلاب عرفرم رخؤم أدتبم : ريصملا

 1 و
 ريس َح هايم ضرال ا قشتمو ا:

 قاسم لا همن ماب يصل هل كرست نار + قش هوي«

 ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ققشت . ريصملاب

 قشنت : ىنعمب ققشتت : اهلصأو ةفاضالاب رج لحم يف «ضرألا ققشتا

 ًاراصتخا نيءاتلا تفذحو

 : اعارس . ققشتب قلعتم رورجملا راجلاو نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 اعارس ضرألا نم نوجرخي ىنعم ىلع ليقو «مه» نم يأ رورجملا نم لاح

 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : رشح كلذ ©

 . باسحلل مهعمج

 ىلع لدي فرظلا ميدقتو . ريسيب قلعتم رورجبو راج : ريسي انذيلع ©

 : ريسي . رداقلا ىلع الا ميظعلا رمألا كلذ رسيتي ال ىنعمب صاصتخالا

 رمأ كلذو ىنعمب . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم رشحل - تعن  ةفص
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 ناكر كي [ 0 لع َدَنأأَم 2 320 هه

 : ملغأ ٠ ادت عفو ل يف مضلا لع ينبم لصفنم عفن ريس : ملعأ نحش ©

 نسا نزو ىلع فرضلا نم عونم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم «نحنا ربخ
 ش ١ لعفلا نزوبو ليضفتلا

 يف نوكسنلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح :!ءابلا : نولوقي امي ©

 ' ريمزض واولاو نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : نولونقي . ءابلاب رج لح
 ؛ نم اهل لحم .ال لوصوملا ةلص «نولوقي» ةلجو . لعابف عفر لحم يف لصتم
 ' لوعفم هّنأل لحملا بوصنتم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو بارعالا

 , لحال اهتلص اهدعب ةلمجلاو ةيردصم «ام» نوكت وأ . ةنولوقي :.ريدقتلا هب
 ' ءايلاب رجب لحم يف ردضم ليوأت يف : اهدعب امو ءاماو . بارثعالا نم اه

 | مويب' بيذكتلاو ءارتفالا نم هنولوقي اي ىنعمب . ملعأب قلجتمرورجملاو راجلاو

 ؛ ةغل يف «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . ةفطاع واولا : رابجب مهيلع تنأ امو ©
 ! ىلع ينبم 'لصفنم عفر ريمض : تنأ . ميمت ةغلب اه لمغ ال ةيفانو زاجحملا

 . ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا : رابجب.« أذتبم وأ (ام) مسا عفر لحم يف حتفلا

 . ىلع كامأ ربخت هنأل ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : زابجب . يفنلا ىنعم

 ٍ راج «مهيلعاو ةيناثلا ةغللا ىلع («تنأ) ربخ هنأل الحم عوفرمو ىلوألا ةغللا

 ٠ رابجب قلعتم رورجتو

 فوك لع ينم أ لعخ ركذ. ةيفانثتسا : ءافلا : نآرقلاب نكذف ©
 ' ' روزجيو راج : نآرقلاب . : هريدقت ايوجو هيف رسم ريمصغ لعاشلاو

 ش . 'ركذب قلعتم

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : فاخي نم ©
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 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : فاح

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًاناوج
 ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ديعو ©

 ىلع ةلاد ةرسكلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتسشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا

 : ىنعمب . ةرسكلاب ءافتكاو ةيآ سأر هّنألو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلا

 . يرمأ فلاخ نمل يديده

 3 26 دس 0
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 * تايراذلا ةروس بارعإ

 صوم ار

 © 25كيلو ١

 واوب نورجم هب مسقم : تايراذلا . رج فرح مسقلا واو راولا : تايراذلاو ©

 . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هزبجج ةمالعو مسقلا

 : ريدقتلا 8 فوذحم فوصومل ةقص «تايراذلا» و .تايراذلا برو : ريدقتلا

 ّْ : ىنعمب . هماقم ةفصلا تميقاو وصولا فذحفإ . تايراذلا حايرلاو

 00 هنال ًاراصتخا «تايراذلا» لعافلا

 هيف لماعلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم - ردصم قلطم لوعفم : ًاورذ ©

 . «تايراذلا»

 ١ ةردكفا ©

 ' (ًدلَمْبا ىنعمب وأ عقوم «ًارقو» عاقيا ىلع «ًاورذ تايراذلاو» ىلع ءافلاب ةفوطعم ©

 هلمخت يذلا ءاملا يا . ًالمح راطمالا لاقثا تالماحلا بحسلاف ىنعمب
 .بحسلا

|] 
 | باختسلا لقت يا تايراجلا حايرلاف : ى ىنعمب «ًارقو تالماحلاف» بارعا برعت ©

 «أرسي» نركتف ارمي ًايرج وا ًالهس يا رسي اذ ًايرج هل ةطساب وحلا يف يرجتف

 . فوذحملا ردصملل ٌةفص
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 8 يأ ال سو 7 ا
 6# مايمْصْلُم :
 تارومأملا قازرالاو راطمالا تامسقملا ةكتالملاف : ىنعمب ًاضيا ةفوطعم ةلمجلا ©

 . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعتو ًارما

 © ةداَصَدودعاَعِإ
 مسقلا باوج يف ةعقاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نودعوت امثإ ©

 مسا : ام . بارعالا نم اهل لحم ال فوذحملا مسقلا باوج ةلمجلاو

 لعف : نودعوت . «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نودعوت» ةلمحو . لعاف بئان

 لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو

 وا . هب نودعوت : ريدفتلا . اراج دئاعلا نوكي وا هنودعوت : ريدقتلا .هب

 و . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص ةلمجلاو اه لح ال ةيردصم «ام» نوكت

 نا : ريدقتلا . «نا» مسا بصن لحم يف ردصم ليوحتب اهدعب امو «ام»

 . ثعبلا وهو دوعوملا

 عوفرم «نا» ربخ : قداص . ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : قداصل ©

 . ققحمل يا .ةمضلاب

 و اا 10

 «© ونود ١
 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : نيدلا ناو ©

 . ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا :نيدلا 1

 ةمضلاب عوفرم ؛نا» ربخ : عقاو .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : عقاول ©

51١868 



 ْ ه2 كيا اومتلآَو
  ةفص : تاذ . ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «تايراذلاو» بارعا برعت ©

 هيلا فاضم : كبحجلا . ةرسكلا اهرجج ةمالعو اهلثم ةرورجم ء ءاممسلل تع

 . قئارطلا تاذ ياه ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج

 ا 7 م

 © نيل لووك 7
 ةلمجلاو .' مسقلا باوج يف عقاو لعفلاب هيشم ديكرتو بصن فرح : مكنا ©

 ١ ريمبض - لصتم ريمض فاكلاو بارعالا نم امل لحم ال زدقم مسق باونج

 ! .٠ عمجلا ةمالع ميملاو «نا# مسا بصن لحم يف مضلا لع ينبم  نيبطاخملا

 ' راج : لوق يف . - ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : فلتخم لوق يفل ©

 'اهلثم ةرورجم لوقل - تعن  ةفص : فلتحم . انا ربخب قلعتم رورجمو

 . نوضقانتمل نآرقلا يف يف وا دمحم يف مكنا : ىنعمي ةرسكلا اهرج ةمالعؤ

 © كير دادس سو تو
 . ةئضلا هعفر ةمالعو عوفرم لرهجملل ينبس عياضم لعف هنع كفي ©

 . كفؤيب قلعتم رورجمو راج :هنع

 ويارا ةياب كج ا بصملاو لوشل ةفسم رح لع يا ؟دلفأ م دنع
 ْ .' فرص نم نآرقلا وا دمحم نع فرصي ىنعمب [بارعالا نم امل لحم

 ' ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : كفأ ©
 هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبص

 ش ,وه



7 0 © 
 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : نوصارخلا لتق ©

 نم ضرع نرنلاو ملاس ركذم عمج هلال واولاب عوفرم لعاف بئان :نوصارخلا
 . نوباذكلا : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 0-5 لود عو -

 © َنهاَسممَعِفَمَنِا ٠١
 . نيصارخلل - تعن  ةفص عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا ©

 يف . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : ةرمغ ف مه ©

 . ؟مهل ربخب قلعتم رورحبو راج :.ةرمغ 1

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوهاس ©
 . مهرمغي لهج يف نولفاغ مه ىنعمب درفملا نيونت

 ل ص م لح 2

 ه© نلوم ١
 عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولأسي ©

 يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . نولوقيف نولأسي وا نيلئاق نولأسي يا . لعاف
 . هب لوعفم بصن لحم

 ريخلاب قلعتم نامز فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نابأ ©

 رورحب هيلا فاضم : نيدلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نيدلا موي ©

 نايأ : هانعم يف لصالاو . ءازجلا موي ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف نيدلا موي عوقو

 5١7ب



 ٠١ ةتقر كلا فرور «©
 © ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف لاؤسلا هيلع لد رمضم لعفب قلعتم نامز فرظ : موي '

 نوكي نا نوجيو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم وهو . عقي يا '
 باوج يف ةعقاو ةلمجلاو . ةبرعم ريغ ةلمج ىلا هتفاضال حتفلا ىلع ًاينبم
 تجب ىلا هتفاضا زاجو لبقتسم وهو ةمايسقلا موي وه «موي»' نم دارملاو لاؤسلا

 يضاملا ةلزنم لزنيف عوقولا ققح هنال هدعب ةيمسالا .

 © عفو لح يف نوكسلا لع ينبم لصفتم ريمسغ ؛ نونتفي راذلا ىلع مه .
 لحت يف «نونتفي» ةلمجو . نونتفيب قلعتم رورجمو راج : رانلا ىلع . ًادذتبم ,

 أ واولاو نونلا توبثب عوفرم ليهجسلل يتيم عياش لعدأ يهو همم ريش ع

 نوئرحي يأ لعاذ بنان عقر لخ يف لصتم ريمض ٠

 ١ نو وشم كاع ةأَوقوُذ 2 ْ

 ' اذه محل ًالوقم ريدقتب لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مكتنتف اوقوذ ©
 ' لاعقالا نم هعراضم نآل نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقوذ . لوقلا
 : مكتنتف ٠ ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو ةسمخلا

 ! ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ٍبوصنم هب لوعفم

 : روكذلا عمج ةمالع ميملاو  نيبطاخملا ريمض  ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 1 . مكباذع اوقوذ ئنعمي

 | اذه يا أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: يذلا اذه ©
 , «اذه» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسإ : يذلا .باذعلا

 ربخ «يذلا» نوكي نا زوجي جيرختلا اذه ىلعو يذلا وه باذعلا اذه يا

 زويو «اذهد ربخ عفر لحم يف يذلا وه» ةلمحو . وه هريدقت فوذحم أدتبم

 يف «يذلا» نوكتو باذعلا اذه اوقوذ يا (مكتنتفا نم ًالدب «اذه» نوكي نا

 «يّذذلاا نوكت نا حصالاو «باذعلا#.وهو ردقم فوصومل ةفص ةلاحلا هذه
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 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . «اذه» نم ًالدب
 .بارعالا

 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : هب متنك ©:

 مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو
 . اهربخب قلعتم رورحجيو راج : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك»

 عراضم لمف يهو ناك" ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمججلا : نولجعتست ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 © وفد حف نقلا

 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف 'ارجحلا» ةروس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 .نيعبرالاو

 ع ا 22 1

 ١ ١ تنيك دلي هاه مهام َيِنِعلَ ©

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : نيذخآ ©

 . درفملا نيونت نع

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهير مهانثا ام ©

 فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ . «نيذخآ» لعافلا مسال 1
 لعاف : بر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «(مه» و رذعتلل

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةمضلاب عوفرم

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهئا ©

 . ؟نأ» ربخ عفر لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . «نآ» مسا

 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوئاك ©:

 . ةقراف فلالاو اهمسا عفر لحم يف لصتم
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 : ةراشأ مسا : اذ . اوناكب قلعتم ةيفرظلا لع بوضنم نامز فرظ : كلذ لبق ©
 ؛ .ثاطخخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحن يف نوكسلا ىلع ئنبم

 ! ماس نكذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «نانك» ربخ : نيئسحم ©

 ش : . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 88 نوح املج نبكي ْ
 ريف واولو ةعامجلا واي هلاصنال مضلا ىلع ينبس فتان ض ام لمف : اوك ©

 ٠ . ةقراف فلالاو اهمسأ عفر لحم يف لصتم

 اوناك ا: ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرط : ًاليلق ©
 ؛ ردقم  قلطم لوعفم  ردصمل ةفص نوكت وا ليللا نم ةلئلق ةفئاط نوعنج
 0 ا . ًاليلق ًامون نوماني يا . ًاليلق ًاعوجنه نوعجيم اناك يا

 ! .٠ يتايب رج فرح «نم» نال ًاليلقل ةفصب قلعتم رورجو راج : ليللا نم ©

 , توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعجه . ديكوتلل ةديزم ::ام: نوعجهي ام ©

 . لحم يف «نوغجيا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ! يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم مسا «ام» نوكت نا زوجيو «ناك» ربخخ بصن
 .. هيف نوغجيي يذلا ليللا نم لق اوناك : يا . ًاليلقل ًالعاف عفر لحم

 ؛- عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم ال لحم ال «ام١) ةلص (نوعجي. ةلمج نوكتو

 ' نال ةيفان «ام) نوكت نا زوجي الو . «هيف» يا راجلا وهو فوذحم لوصوملا ىلا

 : لوقت الو برضأ مل ًاديز : لوقت . اهلبق |هيف اهدعب ام لمعي ال ةيفان «ام»

 ؛ نوعجيي ام اوناك ىنعملا حبصي ةيفانلا ام». ىلع ريدقتلا نالو .تبرض ام ًاديز
 , ريغ ليللا عيمج مايق بلط ناف ًاضيا ىنعملا ثيح نم للطن هيف هيف ليللا نم ًاليلق
 ' تلعج اذا اما .. دوهعم الو عرشلا يف تباث ريغ لق ناو عوجم لا هنم ىشتسم

 لق يا ًالعاف عفر لجع يف ردضم ليوأتب اهدعب امو "ام" نوكتف ةيردصم «اما

 الو ايلقل ةفص «ليللا نما نوكي هن ميقدتسيي ال ةلاحلا هذه ينو مهصرجم

 هيلع مدقت هنال ردضملا ةلص نم نوكي نا ميقتسي الو هل ًانايب

 دسآ5* ب



 سوو

 يا نورفختسيب قلعتم رورجمو راج : راحسالاب . ةفطاع واولا : :٠ راحسالابو .٠
 . ليللا رخآ يف

 .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نورففغتسي مه ©:

 لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عؤزفرم عراضم لعف : نورفغتسي
 . ريخ مفر لحم يف «نورفغتسيلا ةلمجو . لعاف عفر

 © رف اوِلاَكْل وو 14

 و مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : لاومأ يف . ةفطاع واولا : 6 قو«

 راج : لئاسلل . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : مورحملاو لئاسلل قح ©

 ةفوطعم : مورحملا . ةفطاع واولا . قح نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو :

 . اهارعا برعتو «لئاسلا» ىلع

 كك نيو كم الق 5

 مسالا رج ةمالعو اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . درفملاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا «نينقوملا»

 < او 24 56 1

 هه توروس المأ وِضاََ ١"

 أدتبملا فذحو اهبارعا برعتو ؛ضرالا يف» ىلع واولاب ةفرطعم : مكسفنأ فو ©
 يفو ربع لئالد ضرالا يفو : ىنعمب . قايسلا نم مولعم هنالو ًاراصتمخا
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 00 | ورع ' قلعبتي وا : قلاخلا دوجو ىلع نينقوملا لدت تاظعو لئالد يا تايآ مكقلخ

 , ٠ - ةينييزت  ةدئاز ءافلاو ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ فلالا : نورصيت الفأ ©

 : واولاو .نونلا توبثب جوفرم عراضم لعف «نورصبتا:و ال لمع ال ةيقان : ال
 . ةوركشت الفأ وا مكسفنا يف نورظنت الفأ يا لعاف عقر لحم يف لصتم ريمسغ

 ْ . قلاخلا درجو ليلد يف نولمأتتو
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 ' ربخب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا يف . ةفطاع واولا : مكقزر ءامسلا قوه

 . ريجض - لصتم ريملض فاكلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : قزر . مدقم
 . ٠ روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 . مكقزر بابسا ءامسلا يفو وا . تاوقالا ببسب هنال رطملا وه : قزرلا

 | لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع زاولا : نودعوت امو ©

 , ينبم عراضم لعف : نودعوت . «مكقزر» وهو عرفرم ىلع فوطعم هنال عفر 37
 ' . لاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجنملل
 ١ عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نودعوت» ةلمجو

 ام ئنعمب . ىبقعلا يف هب نودعوت امو : ريدقتلا . فوذحم راجلا لوصوملا ىلا

 ش ءايشلا يف بوتكم ردقم هلك هل هنودعوت امو ايندلا يف هنوقزرت

 « نئيتفكاءاطؤكت رخلر زكا 7 ا ا 0 رس د
 : هب مسقم : ب بر . رج فرح مسقلا واو : واولا . ةيفانئتسا ءافلا : بروف ©

 مسقلا لعفب قلعتم رورجملا راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا واوب رورجم

 ا : فوذحملا

 . ةربكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : :ضرالاو عامسلا ©
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 .ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «ءامسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو

 ءاملاو مسقلا باوج يف عقاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : قحل هنا ©
 رآ رمال اج ا يعي اال مسا بست ل يف سلا ىلع يتب لصتم حس

 . نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفو : انل

 بوصتنم وا . لثم ًاقح قحل ريدقتب فوذحم ردصل - تعن - نس : ام لثم ©

 ىلا هتفاضال حتفلا ىلع ينبم وه وا ةدعاقلا فالخ ىلع ةركن نم لاحلا ىلع

 . اه لحم ال ةدئاز : ام . نكمتم ريغ

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هيشم فرح : نوقطنت مكنا ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقطنت
 اهريخو اهمساو «نأ» و «نأ» ربخ عفر لحب يف "نوقطنت» ةلمجو . لعاف
 عم «مك) و . مكقطن لثم : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 يف نوكشت لهف ىنعمب ..بارعالا نم امل لحم ال ؛نأ» ةلص «نوقطنت» ةلمج

 . نودعوت امو ءامسلا يف مكقزر نا يف كلذك اوكشت ال نا يغبنيف ؟ مكقطن

 ه*» ولام هز صدي ككلَع ١
 تل يي سف + د ا ل

 ىلع ىنبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا
 1 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف حتفلا

 هيلا فاضم : فيض . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : فيض ثيدح ©
 وهو ميهاربا فويض يا فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رؤرجم

 ًافيض فيضي «فاض» ردصم لصالا يف هنال ةعامجلاو دحاولا ىلع قلطي

 . مهفاضا ثيح فيضلا ةروص يف اوناك مهنال ةكئالملا مهو ًافيض مهلعجو

 ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميهاربا ©
 . ةفرعملاو ةمجعلل فرصلا نم عرنمت هنال
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 'عمج اهنال ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم فيضل  تعن - ةفص : نيمركملا ©

 ش . نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
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 !قلغتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ :. نإ ©

 : ا

 ٍ . ركذا هريدقت فوذحم لعفب هب ًالرعفم بصن لحم يف (سا نوكياوا

 . ةفاضالاب رج لح يف ؛هيلع اولختد»

 ةعارجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاقف هيلع اولخد ©
 'رورجيو راج .: هيلع .. ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف.للصتم ريمض واولاو

 ١ . اهبارعا برعتو «اولخد» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اولاقف لخدب قلعتم

 ”لعفلا دس داس ةحتفلا ةبصن ةمالعو بوصتم «قلظم لوعفم» ردصم : ًامالس ©

 .ًابوصنم كوكي نا زوجيو . ًامالس مكيلع ملسن : هلصاو هنع هب نغتسم

 .اولاقب

 "بضن لح يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو حتفلا لع ينبغب ضام لعف : مالس :لاق ©

 .؟مكيلع مالس لاق" ةلمجو . .مالس مكيلع هانعم فوذحم هريخنو ةمضلاب

 ْ . بارعالا نم امل لحم ال ةيفانتتسا

 . ةمضلاب عوفرم موق متنا هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ : نوركذم موق ©

 'عمج اهنال واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم موقل - تعن  ةفص :نوركتم

 مالا مهركنا . نيفؤرعم ريغ يا درفملا نيونت نه نضوع .نونلاو ماس ركذم
 دلكشو ًالاح. مهل نال مهدهع نيذلا سانلا سنج نم وا ةقراعم نم اوسيل

 : لاق هنأك فاضاو يرشغتزلا هرسف ام اذه مهلكشو سانلا لاج فالخ

 ؟ متنأ نم ينوفرعف نوركنم موق متلا

 ا
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 © بعرعر يم لإ عاق "5
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : غار . ةيفانغسا ءافلا : غارق ©

 بادآ نم وهو هفويض نم ةيفخ يف بهذف يا وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 . ةفايضلا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو غارب قلعتم رورجمو راج : ءاجف هلهأ ىلإ ©

 ءاجف يا. اهارعا برعتو «غار» ىلع ءاقلاب وعم ءاجف . ةفاضأالاب

 لجل تسل ف: نيعس ١ اجب تلععم رورو راج: نيف لج أ

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم'ةرورجم

 5 لكلا ميلرديَعَم 0
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف : هبرق . ةفطاع ءافلا : مهبلإ هيرقف ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض
 . برقب قلعتم رورجمو راج : مهيلا . هب لوعفم بصن لحم

 بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . «برق» بارعا برعت : نولكأت الأ لاق ©
 ركنا يا . ماهفتسا ظفلب :راكنا فلأ فلالا : الأ  لوقلا لوقم هب لوعفم

 وا هيبنت فرح «الأ» نوكت وا . اه لمع ال ةيفان «ال» و . لكالا كرت مهيلع

 واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولكأت . لكالا ىلع ثحلل

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ة© ريعرلو وقيد ا 2ا/او ةقيض 29 "ب
 م هدر

 ىلع ينبم ضام لعف : سجوا . ةيفانثتسا ءافلا : ةفيخ .مهنم سجوأف ©

 /امهلا و رج فرح : نم . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 ل556



 : ةفيخ . سجوأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لح يف نيبئاغلا ريمض
 فاخ يا“ةفيخ مهنم رمضأف يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

  لصتم يعصف راولاو ةعاما واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اولاق

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ةيهانأ : الأ لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةيلعفلا ةلممجلا : فخت ال ©
 : تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : فخت . ةمزاج

 ٠ . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال فلالا

 ' راج : مالغب . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' ةمالغو اهلثم ةرورجم مالغل - تعن  ةفص : ميلع . اورشبب قلعتم رورحجمو

 . ةرسكلا اهرج

 تفعل

 ١" ةيقعوع كوت كورس واماَلبَأَط ©
 دعو

 داق فلا لع يتيم فام لف : تليقا . ةيببس هال هتأرما تلبقأف ©

 . مضلا ىلع :ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هتأرما .نينكاسلا

 : . هتأرما تءاجف يا . ,ةفاضالاب رج لحم يف

 . ةحئاص يا : ةراص : ريدنقتب لاح بصن لح يف رورجبو راج : ةرص نه

 ْ . اريرص ملقلاو بابلا رص نم ةملكلاو

 لعافلاو اهبارعا برعتو ؛تلبقا» ىلع ءافلاب ةفرطعم : اههجو تكصف © .
 ؛ هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هجو . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 هب لوعفم:بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه)» و . ةحتفلا
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 اهتهبج اهعباصا فارطأب تبرضف ليقو اهيدي طسبب تمطلف : ىنعمب

 ةيمسالا ةلمجلاو . «تكص» ىلع واولاب ةفوطعم : ميقع زوجع تلاقو ©

 أدتبم ربخ : زوجع . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف اهدعب يتلا
 زوجعل - تعن - ةفص :؛ ميقع ٠ ؟ دلأ فيكف ميقع زوجع انا هريدقت فوذحم

 . رقاع يا . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ٠١< ميقا اوه كيرلا كي كارلا 23 و كت | و 2 ا آ ه- :
 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : كمر لاق كلذك ©

 مسا : اذ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلاو

 فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 ةمضلاب عوفرم لعاف : كبر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق .باطخلل

 كلذ لثم : ىنعمب «كلذك» ربخ عفر لحم ين «كبر لاق» ةلمجو . ةفاضالاب

 ريمض ءاهلاو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : وه هنا©

 . نإ ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 نوكي نا زوجيو . ربخ دعب ريخ يا اوه) ًأدتبملل ناربخ : ميلعلا ميكحلا ©

 نا زوجيو اهنا" يف ريمضلل ًاديكأت (وه» نوكي وا «ميكحللا ةفص (ميلعلا»

 «ميكحلا ميلعلا» نوكيو . بارعالا نم هل لحم ال داع وا لصف ريمض نوكي

 . «نا» يريخ
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 ١ ١ل نول ©
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : امف لاق ©

 , أديم عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام ! ةيفانثتسا ءافلاو وه

 : . لاقو هفويض ىلا ميهاربا تنتلا يا

 أ د نيطاخمملا ريمض لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم (ام» ربخ : مكيطخ ©

 اف ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ١ مكبلط امو مكنأش

 ِْ : هلصاو بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم درفم مما : نولسرملا اهبأ ©
 . :هنينبنتلل ةدئاز (اه) و . ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادأ «اي» تفذحو اهيأ اي

 ' ةمالعو اهلع ال ؛يأد ظفل لع ةعوفرم يأل - تعن ةفص : نولسرلا

 ' يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنال واولا اهعفر
 : .درفملا

 # يفتن اولا ©
 باو يف ةغقاو اهنال بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانثيسا ةلمجلا ؛ اولاق ©

 ١ واولاو ةعامجلا واوب ةلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو ماهفتسالا
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 : فرج : نأ  لوقلا لوقم -مب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انلسرا انا ©
 | مغبلم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هانا و لغفلاب هبشم ديكوتو بصن

 | ينبط ضام لعف.: لسرا . «نأ» مسا بصن لح ين نوكسلا ىلع ينبم
 ريمض - لصتم ريمض «ان١ و . انب هلاصتال نوكسلا' ىلع ينبنم لوهجملل
 يف «انلسرأ» ةلمجو ٠ لغاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 0 ا ش . "نإ ربخ عفر لحم
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 - تعن  ةفص : نيمرجم . انلسرأب قلعتم رورجمو راج : نيمرجم موق ىلا ©
 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهمال ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقل
 . طول موق ىلا يا . درفملا نيونت
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 2 نين هر اجهل ءلسرنل نورع

 نأب بوصنم عراضم لعف : لسرن . ليلعتلل رج.فرح ماللا : لسرنل ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 و بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص ١لسرن» ةلمحو .«نحن هريدقت

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ؛نأ»

 . رطمنل وا طقسنل : ىنعمب انلسرأب قلعتم

 راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «؛مه» و رج فرح : ةراجح مهيلع ©
 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةراجح . لسرنب قلعتم رورجملاو

 . ةحتفلا

 رج فرح «نما و . ةراجح نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيط نم ©

 وا ةلسرم ىنعمب ةحئتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ةراجحل ةيناث ةفص : ةموسم ©

 . ةمالعلا يا ةموسلا نم ةملعم

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : كبر دنع ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كبر . فاضم :

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو فاضم

178 



 0 عمج .هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ةموسمب قلعتم رورجيو راج : نيفرسملل ©

 ٠ نيزواجتملل يا درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم
 ٍ . :نيدعتملل يا دودخلا

 * يار نكت نيل ”ه
 ' نوكسلا لع ينبم ضام لعف : جرخا . ةفطاع ءانلا : نم انجرخأف «

 ' يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال

 ! بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . لعاف عفر لحم
 0 . هب لوعفم

 : ناك . بارعالا نم امل لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف ناك ©

 : . وه هريذقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف
 ةيرقلا يف ناك نم يا ةيرقلل ريمضلاو «ناك» ربخب قلعتم رورجتو راج : اهيِف

 . ةمولعم اهنال ركذ اهلا رجي لو

 . .«نم» لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو: راج : نيذمؤملا.نم ©

 ! مسالا رج ةمالعو ينايب رج فرح «نم» و نينمؤملا نم مهنوك ةلاح : ريدقتلا

 | 2١ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذمب عمج هنال ءايلا

 ف يلم تنير فدو 7*3
 ل

 ١ . طولل ةكئالملا لوق وهو . لعاف عفز لح يف نوكسلا ىلع
 بوطصنم هب .لوعفم : ريغ . اندجوب قلعتم رورجمو راج : تيب ريغ اهيف ©

 ْ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تيب . ةحيفلاب
 ٠ . تيب نم .ةفوذحم ةفصب وا اندجوب قلعتم روزجيو راج : نيملسملا نم ©
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 © لالابف آيل فاك *
0 

 ريمض - لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 ال ةفص امال «ةيل نم ةقوذع لاحب وا انكتب قلعشم رورعي راج : ةيآ اهيف ©

 انكرتو ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةيا . اهيلع ةمدقم ش
 ل ةملع طول مق ةيرق

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ©

 . ةيآل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 لعف يهو بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : نوفاخي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ةفص : ميلألا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ميلألا باذعلا ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم باذعلل - تعن -

 © نير سوعف1ِ هَل دإطَومفَو ااسأ و «ى”سن ة ك1 وأم س2 :
 يف ةدراولا «تايآ ضرالا يفو» ىلع واولاب فوطعم رورجتو راج : ىسوم قو ©

 . ةيآ ىسوم يف انلعجو يا ن نيرشعلا ةيآلا :

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : هانلسرا نا ©

 لعف يهو ةفاضالاب رج لحم يف «هانلسرا» ةلمحو 8 انكرتب وا انلعجب قلعتم

 ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

7” 



 ! ٍْبَطن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه لاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 ٍ . هب لوعفم

 1 نع :ةباين ةحتفلا مسالا رج ةمالعو انلسرأب قلعتم رورجتو راج : نوعرف ىلإ ©

 . ةفرعملاو ةمجعلل فرصلا نم عونم هنال ةرسكلا

 ' اتنعن ل ةفغص : نيبم . انلسرأب قلعتتم رورجيو راج : نيدم ناطلسبي ©

 ٠ ةنيب ةحضاو ةجحب يا ة ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ناطلسل

 د و

 ١ نوعوحس و 85
 . قتالا لع ردقلا حتفلا لع ينيب ضام لعف ىلوت . ةيفانعسا ءافلا : ىلوتف ©

 | نع ضرعأف : ىنعمب :وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمنض لعافلاو رذعتلل

 ٠ ضرعاو روزاف وا . ناهبالا

 ةفاضالاب وج لحم يف لصتم يمس ءاهاو ىلرشب قلعشم رورجمو راج : 'هدكرب ©

 : . هموقو هدولج عم هب ىقوقفتي ناك يذلا هبئاجب : ىنعمب

 وه هريدقت ًالاوج هيف تتسم

 . بصن لج يف ةيمسالا ةلمجلاو .' رحاس وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : رحاس ©

 :  .لؤقلا لوقم هب لوعفم

 ' «رحباس» ىلع ةفوطعم : نونجم . رييختلا ديفي فطع افرح : نوئجم وأ ©

 ا 1 1 . اهمارعا برعثو

 48 ٌميْمَوَعَ زب: كات ةبياتنلا 6

 ةيلاح وزولاو نيعبرالا ةيآلا ىف «رصصقلا» ةروس يف تيرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . ١ يثبم لصفتم عفر ريمض : وه . لاح بصن لحم يف اهذعب ةيمسنالا ةلمجلاو
 : قنعمب ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ميلم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع
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 ةيلاحلا ةلمجلاو . هدانعو هرفك نم هيلع مالي اب تآ وهو رحبلا يف مهانيقلأف

 . «هانذحأف» يف ريمضلا نم

 سا صرع ننال و يسر س2 .
 ه5 وقل علمه لَم دِإٍلَءفَو ١

 يف انكرتو يا نيثالشلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . ىللعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و رج فرح : ىلع . ةيآ داع

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : حيرلا . انلسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ىنعمب . ةحتفلا اهبصن ةمالعو حيرلل - تعن  ةفص : ميقعلا . ةحتفلا

 . مهرباد تعطقو مهتكلها يتلا حيرلا وا ةعفانلا ريغ حيرلا

 ك راك ليو لعَكَأ عسر ددكاَم 5”

 لمع ال ةيفان : ام . حيرلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : رذق ام ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : رذت .امل

 . يقبت الو عدت ال : ىنعمب يه هريدقت ازاوج هيف

 ًاظفل رورجم مسا : ءيش . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : ءيش نم ©

 . هب لوعفم هنال الحم بوصنم 1

 ينو ظفللا ىلع ءيشل  تعن  ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هيلع تنأ ©

 ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . عضوملا ىلع بصن لحم
 بارعالا نم ال لحم ال ءاتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلالا

 . تتأب قلعتم رورجيو راج : هيلع . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو

 ءاحلاو «تتأ» بارعا برعت : تلعج . ىفتلا دعب قيقحت فرح : هتلعج الإ ©

 . لوا هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض 3
 هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : ميمرلاك ©

 ل”



 ا وا دامرلاك هتريص الا 8 ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ميمرلا: . ناث

 أ يناثلا لوعفملاب ًاقلعتم رؤرجملاو راجلاو . هيبشتلل رجأ فرح فاكلا نوكت

 0 هم م موو هام

 ا ِنوحاَوَعَم مطْرِقْدإَدوعْفَو 40٠
 ' انلغجو ىنعمب يأ نيرشعلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم : نا دومث فو ©

 ١ فصلا نم ةعونمم اهنال ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب ةملكلا, ترجو ةيآ دومث يف

 ْ . ةليبقلا ليوأتب ثينأتلاو ةفرعملل
 ؛ ينبم ضام لعف ليق . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهل ليق ©

 , لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح ماللاو حتتفلا لع ينبم لوهجملل
 1 . مهل ديدهت لوقلا ينو ليقب قلعتم رورجمملاو راجلاو ماللاب رج

 ' ىلع ينبم ربما لعف هو لعاف بئان عفر لحم يف ةيلعنفلا ةلمجلا : اوعتمت ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح

 0 . مكراد يف اوعتمت يا .٠ ةقراف فلالاو لعاف عفر

 , هرج ةمالعو ىتحب رورجم مسا : نيح . رجو ةياغ فرح : نيح ىتح «©

 . اوعتمتب اقلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا

 ل 2 2 نم 0

 522100 ا او

 : ىلع :رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوتع . ةيفانعسا ءافلا : اوتعف ©

 . يمض واولاو اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو نينكاسلا ءاققلال ةفوذحملا فلالا

 ااا . اوربكتف يا ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لضتم

 : رورجم هيلا فاضم : بر . اوتعب قلعتم رورجمو راج : مهبر رمأ نع ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «(مه» و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تذخا . ةيببس ءافلا : ةقعاصلا مهتذخاف ©

 : يف نيبئاغلا ريمض «مه١ و بارعالا نم ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو
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 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةقعاصلا . مدقم هب لوعفم بصن لح

 : مه . بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نورظنب مهو ©

 لعف : نورظني . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض ش

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 تناك اهنآل اهنوئياعي يا اهتورظني مهو يا مها ربخ عفر لحم يف !نورظني»

 . اراجع

 © رهو كاَمَو رقما كت غ0 3 هك 1-9 :
 لعف : اوعاطتسا . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيببس ءافلا : اوعاطتسا امق ©

 . نيزجاع نيكلاه اوحبصأف يا . ةقراف فلالاو لعاف

 ًادئاز رج فرح «نم» نوكت وا . اوعاطتساب قلعتم رورجبو راج : مايق نم ©

 هب لوعفم هنال ًالحع بوصنم ًاظفل ًارورجي سا «مايقا و. يفنلا ىنعم ديكأتل

 . ضوهنلا اوقاطأ ام يا . ًايدعتم لعفلا لعجب

 نضام لعف : اوناك . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : اوئاك امو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 . ةقراف فلالاو اهمسا

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصتم !ناك» ربخ : نيرصتنم ©

 . باذعلا نم نيعئتمت اوناك امو ىنعمب درفملا نيونت

 ا ياك اس دواي ا و م 4 د ع 7
 8*4 نقسم أو اك لق نت جون ماتو 7
 : هريدقت رمضمب بوصنم هب لوعفم : موق . ةفطاع راولا : حو موقو ©

 رورجم هيلا فاضم : حون . ركذاب وا هيلع لدي هلبق ام نال حون موق انكلهاو :
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 كر



 يق فضال نع تالا مضل لع ينم مس لق ٠ رج فرح : ليك نم ©.

 رمض ريمض امها و ايلعتلا أنه ديفي لعفلاب هبشم دّيكوتوُأبصن فرح ؛ 0

 . (غنأ» مسا بصن لح يف نيبث

 | صقان ضام لعف يهو «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاموق اوئاك ©
 اهمشا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم

 . ةحتفلاب بوصنم اهريج : : ًاموق ٠ ةقراف فلالاو

 عال يل هيف ةالو اهلل ةيرصن امو تعن  ةفص : نيقساف ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 هج وكول نطو رتب اعيبلَمَعْلاَو
 ' ام هزسفي لعق راضاب بوصنم هب لوعفم : ؛ءاسلا . ةفطاع واولا : ءامسلاو ©

 1 . :ةحتفلا هبصن ةمالعو اهانعفر ىنعمب .ءامسلا انينب يا هدعب

 ريم «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ديأب اهانيني ©

 ىلع .ينبم. لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ةمالعو ىثبب قلعتم رورجمو راج : ديأب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 ' «ديأبا و . يوق اذا : ًاديأ ديثي ادآ) ردصم ةملكلاو .. ةنونملا ةرسكلا هرج

 أ . ةوقب يأ

 : لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح ::نا . ةفطاع واولا : نوعسومل انإو ©

 , ماللاو ؛نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةمعغدملا ءاناو

 ١ عمج هلال واولاب عوفرم "«نا» رب : نوعسوم .  ةقلحزملا ديكوتلا مال
 : يهوأ علا: نم نورداق ءاينغال يا درفملا.نيونت نم ضو نونلاو ماس ركذم
 7 . ةقاطلا
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 © توُدهْلامَصَق داي لاو غ7

 اهبارعا برعتو «اهانينب ءاسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : اهانشرف ضراألاو ©

 . اهانددعاو اهاندهم : ىنعمب

 ءاشنال حتفلا ىلع يئبم سام لمف : : معن . ةيفانئتسا ءافلا : : نودماكلا معنف م

 فوذحم حدلملاب صوصخلاو درفملا يف ةكرحلاو نيوتتلا ن نم ضوع نونو
 . نحن نووسملا نودهمملا معنف ىنعمب . نحن هريدقت

 ل
 فوذحم لعفب قلعتم رورجبو راج : لك نم . ةفطاع واولا : ءيشن لك نمو ©

 ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ءىش . لك نم انقلخو يا . هدعب ام هرسفي

 . ناويحلا نم ءيش لك نم يا ةرسكلا هرج ةمالعو

 ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نيجوز انقلخ ©

 بوصنم هب لوعفم «نيجوز» و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 اركذ ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هبصن ةمالعو

 ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم فرح : مكلعل ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو اهمسا بصن لخم يف مضلا ىلع

 عوفرم عراضم لعف يهو «لعل» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوركذت ©
 تفذح نوركذتت اهلصاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ًاراصتختا نيءاتلا ىدحا
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 ' نونلا فذحن ىلع ىلع ينبم رما لعف : اورف . ةيفانثتسا ءافلا : هللا ىلا اورفف ©
 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال
 هتعاط ىلا يا اورفب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هللا: ىلا . ةقراف فلالاو

 5 رزه ْن الإَوم ه٠

 ا اا . هباقغو هتيصعم نم .هباوثو

 | دورجتو راج : مكل ٠ «نا١ مسا بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم

 , فؤحم ينأ ىنعمب ب (ريذت" لعافلا مسا لوعفم ماقم يف نزؤكي وا ريذنب ٌرلعتم

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هاصع نم

 ربخ : ريذن . هباقع نم ىنعمب ريذنب قلعتم رورجيو راج : نيبم ريذن هنم ©
 . 'ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ريذنل - تعن  ةفص : نيبم © ةمضلاب عوفرم «نا»

 الو

 ١  0فور هالو « 0

 0 ا م اولعجت الو ©

 ' لغاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب .موزجم
 | . اودجوت الو : ئىنعمب ةقراف فلالاو

 ؛ ةيفرظلا ىلع بوصنم ةبحاصملاو عاتجالا ىلع لدي ناكم فرظ : هللا عم ©

 ' ظفل, هللا . ًالال ةمدقم ةفصب قلعتم هنال (ًالا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 ٍْ : ريدقتلا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هب هيلا فاضم : ةلالجلا

 . هللا عم ًانئاك رخآ احلا اولعجت الو

 - ثعن -ةفص : رخآ . ةحتفلا هبصن ةمالعؤ بوصنم هب لوعفم : رخآ ًاهلا ©
 : - لعفأ -نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنال نوني مو ةحتفلا هبصن ةمالعو ًاهإل

 0 ش | 2 . لعفلا نزوبو
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 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نيبم ريذن هنم مكل ينا ©

 * وجو اسال قلو لوس جريد امك ه١ 5و 2 ها ش 1
 بس خخ لع ف عشا لع ينم سا سب مسا فاك كلذك ©

 . ًافوذحم اهريخو أدتبم عفر لحم ف نوكت وأ كلذك رمالا : هريدقت فوذحم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . رمالا كلذك : ريدقتلا

 . لوسرلا

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتا . احل لمع ال ةيفان : نيذلا ىتأ ام ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رذعتلل فلالا ىلع 1

 . مدقم هب لوعفم

 ناك وا مهلبق نم دجو : ريدقتب رمضم لعفب قلعتم رورجمو راج : مهليق نم ©

 /مه) و . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو مهلبق نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ًاظفل رورجم مسا : لوسر . يفنلا ىنعم ديكرتل دئاز رج فرح : لوسر نم ©

 . 1ىتأ» لعاف هنال الحم عوفرم

 ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوثجم وا رحاس اولاق الإ ©

 يف لصتم ريمض ؛اولاق» يف واولاو يفنلا دعب قيقحت فرح : الإ .نيثالثلاو |
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم

 هه َنوْغاي 2 بأوصاوأ 0
 ينبم ضام لعف : اوصاوت . امل لمع ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : هب اوصاوتأ © :

 واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع
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 ' راج : هب .٠ ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصنتم ريم واولاو ةعامجلا
  هولاق ىتح لوقلا اذه نورخآلاو نولوالا ىصاوتأ يأ اوصاوتب قلعتم رورجمو

 : . هيلع نيقفتم ًاعيمج

 ١ لضفتم عقر ريمض : مه . هل لمع ال بارضالل فانتسا فرح : مه لب ©
 0 ش . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' موقل - تعن  ةفص : نوغاط . ةمضلاب عوفرم «مه) ربخ : نوغاط موق ©
 : نم نضوع .نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال واولا اهعفر ةمالععو اهلثم ةعوضرم

 و رم لم ال ةيفانتتسا ةيمسألا ةلمشلاو . درفملا نيونت

 "هللا

 0 ودراللرسي

 مولتن 6

 !. هرخآ فذح ىلع ينم رما لعف : لوك . ةيفانئتسا : :٠ مهنع لوتف ©

 0 ا هل اد مقل تيشيو للا فرح

 ريمض (منهذ و رج فرح : نع . مهنع ضرعأف : ىتعمب . تنا هريدقت

 ٠ 1 . لوتب قلعتم رورجملاو راجلاو . نعب رج لحم يف نيبئاغلا

 : ةغلب «سيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ليلعتلا ديفت ةيفانثكسا ءافلا : تئا امف ©
 جيا لب ينم لمعت عش يمس ا عل ميت ةغلب ال لمع الو زاجحلا

 : . ةيناثلا ةغللا ىلع ًأدتبمو ىلوالا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر لحم يف

 . ةملكلاو . يالا غلا لع «تنأا ادتبلا ريخ هال الع يفرم وا «املا ربخ

 . مهتحصتو مهتدشرا كنال

 تك ا



 ينمو رح 0
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : ركذ . ةفطاع واولا : ركذو ©

 نم مولعم هنال ًاراصتخا اهوعفم فذحو . تنا هريدقت ًابوجو هيف ر رتتسم

 . مهظعو يا مهركذو ىنعمب ميركلا يآلا قايس
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : ىركذلا نإف ©

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا» مسا : ىركذلا . لعفلاب
 . ةظعوملا ناف ىنعمب رذعتلل فلالا

 عراضم لعف : عفنت . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نينمؤملا عفنت ©
 . يه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا
 . درفملا يف ةكرحلاو نيرنتلا نم ضوع

 هه نودي لاول اَبَو 1
 ضام لعف : تقلخ . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : تقلخ امو ©

 ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع :ينبم
 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 : سنالاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم هب لوعفم : سئالاو نجلا ©:

 . اهبارعا برعتو «نجلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 :نودبعي . ليلعتلل رج فرح ماللاو يفتلا دعب قيقحت فرح : نودبعيل الإ ©
 نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف
 ءافتكاو ًاراصتمخاو ًأطخ ءايلا فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو . ةياقولا نون نونلاو
 «نأ) و . بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نأ) ةلص «(نودبعي# ةلمجو .. اهب
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأت يف اهالت امو ةرمضملا
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 . .ةدنغلا هعفز ةمالعو عيفرم عراضم لعف : . اهل لفع ال ةيفان : ديرأ ام ©

 . انا هريدقت دن وجو تس يمس لماما

 . نمب رج لح يف نيئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح : قزر نم مهثم ©

 . .يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . ديرأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . هب لوعفم هنال ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : قزر

 ' برعتو ىلوالا «ديرا ام١ ىلع واولاب ةفوطعم : نومعطي نأ ديرأ امو«

 ١ و 4نودبعُي نا» . ةقياسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوبمعطي نا . اهنارعا

 ٍ . ؟ديرا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو."نإ»

 5 2110 اَنإ

 : :ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : قازرلا وه هللا نإ ©

 ' لصفتم عفر, ريمض : وه . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا» مسا

 . ةمضلاب غوفرم (وه» ربخ «قازرلا» و . ًأدتبم عفر لحم: يف حتفلا ىلع ينبم

 ريمض اوه» نوكت وا «نا» ربخ عفر لحم يف «قازرلا وه»!ةيمسالا ةلمجلاو

 . نا ربخ «قازرلا» و بارعالا نم اط لحم ال داع وا لصف

 : وهو ةسمخلا ءاسالا نم هنال واولاب عوفرم نال ناث ربخ : ةوقلا وذ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةوقلا . فاضم

 , هتاقولم قازرلا : ريدقتلا . مولعم هنال ًاراصتمخا «قازرلا» لوعفم فذحو

 ىلا ىدعتي هلعف نالو «لعاف» ىنعمب «لاعف» ةعلابملا غيلص نم ةملكلا نال

 لوعفملا . ٠
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 نا زوجيو . ةوقلا ديدشلا : ىنعمب ةمضلاب عوفرم وذل - تعن  ةفص : نيملا ©

 يا  لحملا ىلع ةلالجلا ظفلل ةفص وا . وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي

 « نيل يؤكل دلو

 ماللاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانعتسا ءافلا : نيذلل ناف ©

 . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح
 . مدقملا «نا» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ضام لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اوملظ ©

 نيذلا يا . هيلع لدي هلبق ام نالو ًاراصتخا لوعفملا فذحو ةقراف فلالاو

 . ةكم لها نم بيذكتلاب هللا لوسر اوملظ

 ًابونذل - تعن - ةفص : لثم . ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا : لثم ًابونذ ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةيوصنم

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مهياحصا بونذ ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم : باحصا . فاضم

 . نورقلا نم مهئارظنو مهباحصا بيصن لثم هللا باذع نم

 لعف : نولجعتسي . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعسا ءافلا : نولجعتسمي الف ©

 تفذحو ةياقولا نون نونلاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عياضم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةيا سأر اهنالو اهيلع ةلاد ةرسكلا نال ءايلا

 . لعاف

 3 را



 © تاكو يوك امك اكسبو 0
 ٠ ةسْماخلا ةميركلا ةيآلا عجارت . ةريثك روس يف اهيارعا قبس ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ! رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهمويل يق «مهلاو («فرخنلا) ةروس نم نوتسلاو

 : لوضوم مسا : يذلا .ردب موي نم ليقو . ةمايقلا موي نم ىنعمب .ةفاضالاب
 : ينبم عراضم لعف : نودعوي ٠ مويلل تعن ةفص لحم يف نوكسلا ىلع ينبض

 . لعاف بان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 1 2 دئاعلاو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلط «نودعوي» ةلمحو

 : .باذعلا لوزتب هيف : ريدقتلا . رج فرح وهو فوذحم لوصوملا ىلا

 ْ . ةمايقلا موي وهو كلذب هب مهاثدعو يذلا مويلا وه

 ك2
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 # روطلا ةروس بارعإ »

 عصر ١

 روظلاو ١
 واوب رورجم هب مسقم : روطلا . رج فرح مسقلا واو : واولا : روطلاو ©

 . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا

 . نيدمب وهو ىسوم هيلع هللا ملك يذلا لبجلا وهو

 رول اس -

 ردوطسٌم ٍكمَو
 هرج ةمالعو هلثم رورجم اروطلا) ىلع واولاب فوطعم : روطسم باتكو ©

 اهرج ةمالعو هلثم ةرورجم باتكل  تعن  ةفص : روطسم . ةرسكلا

 باتك هنأل ركنو . ظوفحملا حوللا ليقو نآرقلا انه هب دارملاو . ةرسكلا

 . بوتكم يأ اروطسما»و بتكلا سنج نيب نم صوصخم

 ىلع بتكو يأ رطسو يأ . روطسمب قلعتم رورجيو راج : روشنم قر ©

 ةرورجم - قرل - تعن  ةفص : روشنم . باتكلا هيف بتكي دلج وأ ةفيحص

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 ةبعكلاو يأ . اهبارعإ برعتو اروطسم باتك» ىلع واولاب ةفوطعم ةيآلا هذه ©

 . نيرواجملاو رامعلاو جاجحلاب ةرومعملا
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 © عوئلاومتلاو
 ' . ءامسلاو يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 هج روقافاو ١
 يأ , اهبارغإ برعتو ةقباسلاةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . © . ترجس راحبلا اذا  ىلاعت هلوق نم دقوملا ليقو هايملاب ءولمملا رحبلا

 ظ © 183 كير باعنإ 0١
 | ةلمجلاو ملسقلا باوج يف ةعقاو لعفلاب هبشم ديكوتو .بضن فرح : باذع نا ©

 ' بوضنم «ناذ مسا : باذع . بارعالا نم اه لح ال زدقم مسق باوج

 : ش . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ' فاكلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : عقاول كبر ©

 | . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمسن - لصتم ريمض
 .٠ . ةمضلاب عوفرم (نا» ربخ : عقاو  ةقلحملا- ديكوتلا مال ماللا

 8 جاترمتلاق م

 امل .«باذعلا» نم لاح( بصن لح يف : ةيمسالا ةلمجلا : عفاد نم هلام«

 !رجا فرح :. نم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هلا. 'ال لمع ال ةيفان

 ًادتبم هنأل الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : عقاد . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز

 ع
 . رخؤم
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 هذ اًيوما1َمكاروَعَو 3
 هبصن ةمالعو «عفاد» هيف لماعلاو ةيفرظلا لع بوصنم هيف لوعفم : موي ©

 . موي ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب ًالوعفم نركي نأ زوجيو ةحتفلا

 عراضم لعف : رومت . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ءامسلا رومت ©:

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءامسلا . ةمضلاب عوفرم

 موي : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاروم ©
 ىنعمب : رومي امو . ًابارطضا ءاسلا برطضت موي وأ ًاجوم ءامسلا جومت
 . بهذو ءاجو كرحت

 ه©» ارسل دو ٠
 . القت اهتنكمأ نم لابجلا لقنت مويو ىنعمب . اهبارعا برعتو ةقياسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم ©

 هي لل اس رت ىلا اس ا 0

 © نيزك مْوْليف ١١
 اذا يأ . ىنعملا ىلع ردقم طرش باوج يف ةعقاو وأ . ةيفانئتسا ءافلا : ليوف ©

 ىنعمب ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ليو . ذّموي مه ليوف هلك كلذ ثدح
 . رسحت : هانعم هل لعف ال ردصم : لصألا يف ةملكلاو . باذعو كالهف

 عفر عقريو كالملاك ىنعم مسا : ليقو . منهج يف داو وه : ليقو
 لعفلا ىنعم ةنمضتم اهنأل ةركن أدتبملا ءاجو . تابشلا ىنعم ةدافال رداصملا
 . ءاعدب

 . ليوب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ذئموي ©
 نم ًاصلخت رسكلاب كرحو رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . فاضم وهو
 وهو . ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس : نينكاسلا ءاقتلا
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 0 ةاضالاب رج لح يف نيوناب اهع ضع ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم

 . كلذ ثدحي ذئموي :؛ ريدقتلا

 , هنأآل ءايلا مسالا رجأ ةمالعو فوذحملا ربخلاب قلعتم نورججو راج : نييذكملل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوتلاو ملاس ركذم. عمج

 ٠١ هويتي دواز © 1

 اه لخأل هتلص : دعب ةينسالا ةلمجلاو .

 © ايم عقب لع يف نركسلا لع ينم لصصفتم عف ريح ضوخ يف مه .

 "مها ربخب قلعتم رورجتو راج : ضوخ يف .

 © عوفرم عراضم لعف يهو ؛مه) ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نويعلب

 لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب ٠ يق مم نيللا : ىنعمب

 ."مهريصم نع ةلفغ يف مهو نوبعلي لطاب 1

 أ لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعدي (ذئموي» نم لدب : نوعدب موي ©

 : "نوعدي) ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب غوفرم

 ْ . ةدشب نوعفدي ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف

 رورجت هيلا فاضم : منهج . نوعديب قلعتم رورو راج : منهج ران ىلا ©

 ,فرصلا نم عونمم هنأل : ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج مالعو ةفاضالاب

 ش : . ةحتفلا
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 3غ نود يرش لانكا وزع 5 ١

 لوقلا اذه مهل ًالوقم يأ لاح بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : راثلا هذه ©
 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشأ مسأ «هذهلو رانلا هذه مهل لاقي وهو

 ارانلا يه١ ةيمسالا ةلمجلاو «يه» هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ : راثلا .ًادتبم

 . امذه» ريخ عفر لحم يف
 رانلل - تعن  ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا: يتلا 9

 . اهل لحم ال هتلص : هدعي ةيمسالا ةلمحلاو

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك ©

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 رورجمو راج : اهب «ناك) ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نويذكت اهب ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبذكت «ناكا ربخب قلعتم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ه» تورو اخ لم 1
 وأ . ةيفانثتسا ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوتو مكمب ةزمه ةزمهلا : اذه رحسفأ ©

 يحولل نولوقت متتك : ىنعمب . فوطعملا سنج نم رمضم ىلع ةفطاع نوكت
 ؟ رحس ًاضيأ قادصملا اذهأ يأ . رحس وه اذه نع نولوقتأ رحس اذه
 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةمضلاب عوفرم مدقم ر يخ :رحس
 . مويلا هنودهاشت يذلا اذه يأ رخؤم أدتبم عفر لحم

 ىلع ينبم عفر ريمض : متنأ . ةلصنملا «مأ» يهو فطع فرح : متنأ مأ ©
 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ةيمسالا ةلمجلاو «متنأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نورصيت ال ©
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 ال ل ال اذه رحسفأل ةيئادتبالا ةلمجلا ىلع مأب ةفوطعنم «نورصبت ال متنأ»

 عوفرم عياضم لعف : نورصبت ٠ اه لمعال ةيفان : ال . بارعالا نم

 00 , ١ 900 يف ةورصبت ال متك نيح ربخلا نع ًايمع متتك |مك هنع ريخملا نع

 ه نة تزول ناموس 7

 . ةسْمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع يم رمأ لعف ؛ اهولصا ©

 , لع ينبم :لصتم ريمض ااهاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا

 , ريمضلاو .اهرح اوساقو اهولخدا ىنعمب هب لوعفم ٍبصن لحم يف نوكسلا

 أ . ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ثركذ ااهنأل منهج ىلا دوعي

 ربصأ . ليلعتلا ديفت . ةيفائئكسا ءافلا : اوريضت الوأ اوريضاف ©

 . ةهزاج ةيهان : ال . رييختلل فطع فرح وأ «اولصا» بارعا برعت

 , ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عياضم لعف : اوربصت
 ' ليؤأتب «اوربصا» ىلوألا ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 : عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اوربصت الوأ» ةلمجو . ًادتبم!عفر لحم يف ردصم

 مدع وأ مكربص : ريدقتلا : ىلوألا ةلمجلا نم لوؤملا ردصملا ىلع فوطعم

 . همدعو ريصلا نارمألا مكيلع ءاوس : : ريدقتلا وأ . مكيلع ءاوس مكربص

 ش ْ : . عزجلا يأ

 ,رورجمو راج : مكيلع . ةمضلاب عوفرم ردقملا أدتملا ربخ : مكيلع ءاوس ©

 0007 . روكذلا عمج .ةمالع: ميملاو ءاوسب قلعتم

 . عرفرم لوهجملل عراضم لعف : نوزجت . ةفرفكمو ةفاك: ام نوزجت امنإ ©

 مسا: افا. لعاف بئان عفر لحم يف لضتم ريمض واولاو نوئلا توبشب

 : . نولمعت متنك ام ءازج نوزجت : ريدقتلا : ًاراصتخا
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 - عجارلا  دتاعلاو 7«نوبذكت متنك» بارعا برعت : نولمعت متنك ©

 متنك : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 ةرشع ةعبارلا ةميركلا ةيآلا عجارت . هنولمعت

  0١ريك مهلا «
 . ةرشع ةسماخلا ةيآلا «تايراذلا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ٠ ريجاباع رده تبكيك *
 تفوح او سر هجر هي يس داعي رس ناس يهكاق ©

 . نيذتلم يأ درفملا نيونت نم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا : مهبر مهاتآ امب ©

 لعف : ىتآ . نيهكافب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لح يف نوكسلا
 لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 نييئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عوفرم لعاف + مدقم هب لوعفم بصن

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص «مهمر مهاتأ) ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف

 يف١ ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ؛مهبر مهاتأ# بارعا برعت : مهير مهاقوو ©
 بصن لحم يف ةلمجلاو ةرمضم اهدعب «دقاو ةيلاح واولا نوكت وأ «تانج
 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب (اماو ةيردصم ام» نوكت وأ . ًاللح
 (مهبر مهاقوو» نوكت : ريدقتلا اذه ىلعو . مهبر مهئاتياب : ريدقتلا ءابلاب

 . مهتياقوو : ريدقتلا «مهبر مهاتا» ىلع واولاب ةفوطعم

 : ميحجلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ميحجلا باذع 9

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم 1
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 تكفا ةيماؤ يفوز
 : لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اويرشاو اولك ©

 ؛ : اونرشاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا
 ! عقر لحم يف : : ةيلعفلا ةلمجلاو . اهباربعا برعتو ؛اولك» ىلع واولاب ةفوطعم

 : ىتعمب ًاراصتخا لوعفملا فذحو مهل لاقي هريدقت فوذحم لعفل لعاف بئان

 ًيرشو ًالكأ ارلك يأ . ردصملا ىلع نوكي وأ ًائينه ًابارش اوبرشاو ًاماعط اولك

 ْ . ًائينه

 : ةفص يه:وأ ردصملا لامعتسا .تلمعتسا وأ ردصملا ماقم ةمئاق ةفص : اًئينه ©

 . فوذحم ردصمل
1 

 0 ا يح دئاز رج فرح : ءابلا : امي ©

 .. لعفلا ماقم مثالا ردصلاا (ائينها 0 لح وا دج

 . ةرشع ةسداسلا ةميزكلا يآ يف نم : نولمعت متنك ©

 راكب و ع
 8 عروب فت قدَو ةؤوفصررسأ عي 5”

 ١ نيثالثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةفوفصم ررس ناع نيئكتم ©

 , ةمالغو اهلثم ةرورجم ررسل - تعن - ةفص «ةفوفصماوب «فهكلا» ةروس نم

 ١ 1 . ةفطضم ةرسأ ىلع يأ ٠ ةرسكلا اهرج

 ؛ نم نيسمُلاو ةعبارلا ةسيركلا ةيآلا يف تبرعأ : نياع ٍروحب مهانجوزو ©
 . "ةءانيعا عمج يهو . نيعلا تاعساو ضيب ءاستبأ "يأ («ناحدلا» ةروس

 تك



 ب ع

 مهر مهب نو ايم ذم ا و او أوما 5١

 ه5 نهكبكاَب اي ير نقده نيلي

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : نيذلاو ©

 ءاقفرلاب يأ اونمآ نيذلابو روحلاب مهانرق : ىنعمب «نيعروح» ىلع فوطعم
 : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ادتبم عفر لحم يف وه وأ مهتسناؤمل مهنم ءاسلجلاو
 . بارعالا نم ال لحم ال هتلص

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ال ةيضارتعا : هدعب ةلمجلاو هريخو أدتبملا نيب ةيضارتعا واولا : مهتعبتاو ©
 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم اه لحم

 . هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو اهل لحم ال ةنكاسلا :

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةمضلاب عرفرم لعاف : نامياب مهتيرذ ©

 . عبتاب قلعتم رورجبو راج : ناهياب . ةفاضالاب

 : قحلأ . أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهتيرذ مهب انقحلا ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض انو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف ٠
 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ءابلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 بوصنم هب لوعفم : ةيرذ . انقحلأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج
 . تبرعأ (مهلو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 بارعا برعت : انتلأ . امل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : مهانتلا امو ©
 امو : ىنعمب لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو «انقحلا»

 . قاحلالا ادهب مهانصقن

 : لمع . يناثلا لوعفملا ماقم يف ضيعبتلل رج فرح : نم: مهلمع نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهذو ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم ّْ

 مك رو



 ! امو' : ُ ىنعمب ءيثب وأ انلأ ًاقلعتم ةمهلمسع نما رورجملاو راجلا نركي وأ

 ًاظفل رورجم مسا : ءيش فلا م ديكو لا ب فرحا ءيش نم ©

 : ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءىرما . اب يم اد تيس : معا لك

 ا 1 .٠ ناسنا لك يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ' ينبم ضام لعف : بسك . ربخلاب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف
 , ةلضإ «بسكا ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض 'لعافلاو حتفلا ىلع

 ريمض لوصوملا ىلإ  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا

 ىنعمب ليعف ةغلابملا غيص نم ةملكلاو نوهرم : ىنعمب ةمضلاب عيفرم «لك»

 : : . لوعفم

 # زكا ادد 7 ١ هه يشهد ددَخأَو
 ' نوكسلا نع ينبم ضام لعف : .ةفطاع : : مهانددمأو ©

 (مهلاو 8 لع يدوكسلا لع ينس ا 8 انب هلاصتال

 ' أ . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 : ىلع .واولاب ةفوطعم : محلو . ددمأب ٌرِلعتم رورجيو راج : محلو ةهكافي ©

 : . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «ةهكاف»

 ىلع ينبم مغدم لوضصوم مسا «اماو . رج فرح : نم : اهلصأ : امم ©

 ْ . ددمأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا

 عفر لحم يف لصتم ريمصض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراف لعف : نوهتشي ©

 'دئاغلاو بارعالا نم اف لحم ال لوصوملا ةلص « نوهتنثي ١ ةلمحو . لعاف
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 امن : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا -
 5 هيوهتسي

 هج 11و أنوي
 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عؤفرم عراضم لعف : نوعزانتي © .

 . لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر

 . ًارمخ اهيف نوبذاجتي يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 راج : اهيف . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رغل . ال لمع ال ةيفان : اهيف ىغل ال ©
 . اهمسا ةوغلاو «سيل# ةلزنمب ال١ نوكت وأ . أدتبملا ربخب قلعتم رورجبو
 وغل ال» ةلمجو اهبرش يف وغل ال : ىنعمب . اهربخب قلعتم رورجملاو راجملاو
 . ًاسأكل ةفص بصن لحم يف «اهيف

 راجلا فذحو اهبارعا برعتو «اهيف وغل ال» ىلع واولاب ةفوطعم : ميثأت الو ©
 طقسب طرشلا أءانثأ يف نوملكتي ال : ىنعمب هيلع لدي هلبق ام نألو ًااصتخا
 . هلعاف هب مّثؤي ام نولعفي الو ثيدحلا

 وو و ةصوو تت ىو م تك و أ و اس ا

 © 6192 ا وطور 7
 عوفرم عراضم لعف : فوطي . ةفطاع راولا : ناملغ مهيلع فوطيو «©

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه)و رج فرح : ىلع . ةمضلا هعفر ةمالعو

 هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ناملغ . فوطيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب
 ؤلؤللاب نادلاولا هبش . مهب نوصوصخت مهل نوكولمت : ىنعمب . ةمضلا
 ش . نونكملا

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا : مهل ©
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 . اهدعب امو «نأكاو . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ؤلؤل . «(نأك» مسا بصن لجم

 ا . ناهلغل ةفص عفر لحم يف اهربخو اهمسا نم

 1 . هتميقل هةفدص يف نوصم

 © لة دبع صلف

 نيرشعلاو ةعباسلا ةيآلا يف «تافاصلا» ةروس يف ثيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ظ *©  َنيقِفْشماَِلهَأَقْلَاَمَحَإَم 7
 . لصتم ريم وار . ةعامجا داب هلاصقل مضلا ىلع يبس نضام لمش : اولاق ©

 0 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف

 | لصحف ًافيفخت نينوتلا ىدحا تفذحو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج ؛ انإ ©

 ! لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو . ماغدالا

 1 . «نا» ربخ عفر لحم يف :  هدعب ةيلعفلا ةلمثملاو «نا» مسا بضن

 , لصتم ريمض « ان ١ و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع.ينبم صقان ضام لعف : اذك ©

 يف امو «ناذو «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ,ينبم نيملكتملا ريمض -

 ' 24 - لوقلا لوقم هب لوعفم .بصن لح يف اهزيخو اهمسا نم اهزيح

 :ريدقتب بضن لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم نامز فرط : ليق ©

 000 .٠ كلذ لبق
 ١ ريمض غ - لطتم ريمض ااناو . نيقفشمب قلعت زورجمو راج : انلهأ ف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينم - نيملكتملا

 ٠ نم. ضوع نونلاو ماس ركذم :عمج هنأل ءايلاب بوصنم ؛ناك» ربخ : نيقفشم .

 . ةبقاعلا نم نيفئاحت : ىنعمب درفملا نيونت
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 *» رومتلاب رعود علان ١" ا س1 ا |
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نم . ةيقانئتسا : ءافلا : انيلع هللا نمف ©

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع يثبم ضام لعف : ىقو . ةفطاع واولا : اناقوو ©

 لصتم ريمض « ان ١ و . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل
 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض -

 : مومسلا ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ٍناث هب لوعفم : مومسلا باذع © :
 ةذفاثلا رانلا «مومسلا»و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 . ةراحلا حيرلا يه وأ . ماسملا نم

 و هس رسل واه اعود 520 ١

 © ميلر لاوهوتإ وعل كن داك 0

 «ليقاو . نيرشعلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : لبق نم انك انإ ©
 لبق نم يأ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا
 . ايندلا يف : نوديري . ىلاعت هللا ءاقل

 عوفرم عراضم لعف يهو «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هوعدت ©
 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا ىلع ةردقملا ةمضفلاب

 ةلمج اهربخو اهمسا عم «نا» نم اهدعب امو . ةياقولا هلأستو هدذبعت : ىنعمب
 . ةيفائئتسا

 ةميركلا ةيآلا يف «تايراذلا» ةروس يف تبرعأ : ميحرلا ربلا وه هنا ©
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 وج الهاك بيضي

 هش ليا ةركدا لم يمر لأ ركذ . ةينفانكسا ءافلا : 00 ىلإ

 . نآرقلاب ركذف يأ . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 ؛ ةغل يف ؛سيلا ةلزنمب : ام . ليلعتلا انه ديفت . ةيفانئتسا ءافلا : تئأ امف ©

 ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ . ميمت ينب ةغلب اه لمع ال ةيفائو زاجحلا

 : . نيتغللا ىلع أدتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . ًادماح كوك ةلاح : ريدقتلا ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : كير ةمعنب ©

 :هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كبر . فاضم وهو كير

 1 ةفاضالاب رج لخم يف  بطاخملا ريمض  لضتم ريمض فاكلاو ةرسكلا

 هنأل الع بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نهاك . دئاز رج فرح : ءابلا : نهاكب ©

 | ةغللا ىلع « تنأ ١ ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرمو ىلوألا ةخللا ىلع « ام » ربخ

 1 ْ . ةيناثلا

 ةفوطعم : نونجم . يفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : نونجم الو ©

 0 . اهبارعإ :برعتو «نهاك» ىلع

 © ذولا ويسرا كنود ٠١ . را ل ل
 'عوفرف عراضم لعف : نوار لب شمسي بالا ةلطاما؛ نولوقي مأ ©

 | :اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ممض اواولاو نوتلا توبشب

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف

 .ةزمهب ةقوبسم ةعطقنملا (مأ)و . رعاش وه : هريدقت فوذع أدتبم ربخ : رعاش ©

 :. يفنلا ةلزنمب وه يذلا يراكنالا ماهفتسالا ىنعم ةنمضتم ماهفتسالا

 1 . :نولوقي مأ :ريدقتلا

 ؛لعف 'يهو رعاشل - تعن  ةفص عفر لحم يف : ةيلعنفلا ةلمجلا : هي صيرتن ©
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 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 . صبرتنب قلعتم رورجمو راج : هب . نحن

 فاضم : نونملا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نوكملا بير ©

 . رظتنن : ىنعمب «صبرتنو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا
 . توما يأ ةيئملاو رهدلا «نونملا»و

 ١ يقرا نْوَسْنَواوَكَرَأَف ©
 © لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق

 تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض .

 © يهو - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اوصيرت
 واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض .

 © لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيقانئتسا : ءافلا : مكعم يئاف

 ناكم فرظ «نا» مسا بصن لح يف - ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو
 ريمض فاكلا . هيلا فاضم وهو «نا» ريخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم

 متصل  ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 عمتجلا .

 © هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نا» ريخب قلعتم رورجبو راج : نيصيرتملا نم

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج .

3 
 © نوم قدمو مه 7 و يم

 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رمأت . «لب) ىنعمب بارضالل ةفطاع : مهرمأت مأ ©
 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهدو ةمضلاب عوفرم لعاف : اذهب مهمالحأ ©
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 ١ 0 «اذهتو رج فرح ءابلا . ةفاضالاب

 : . نونجو و رعاشو نهاك مهرق وهو لوقا يف ضقانتلا

 ول ف نكس لع ينم لصق عفو صم: مه: 'تيرعأ ؛ اا

 0 ب لولا ع او الغم وقوم عل تعلن ةفص : نوغاط ©

 . نوزواجتم موق مه لل

 - ا

 2 ووو
 للعلا اهدعب ةلمسملاو نيثالشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : 0

 ا 1 : - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 ش هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هلوقت ©

 1 . نآرقلا قلتخا يأ هسفن ءاقلت نم هقلتخا

 : . امل لمع ال ةيفان : ال : بارضالل فانئتسا فرخ : نوئمؤب ال لب ©

 لب :هقالتخا ىلع مهدنع ةجخ ال ىنعمب «نولوقي» بازعا برعت : نونمؤي

 00 ٍْ . نوقدصي

 00 َيقيَصأ فكن "0 7ع

 . مالا مدر عراضم لعف : . رمألا مال ماللا .. ةيفانعتسا ءافلا : اوتأيلف و

 ةييعسلا نوتلا فذح همزج ةمالعي

 .٠ ةقراف
1 

 ! ثيدحل -!تعن ةفص : هلثم . اوتأيب قلعتم رورجمو راج : هلثم ثيدحي ©

 لاكمال



 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . هلثم نآرقب وتأيلف يأ .ةفاضالاب

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . مزاج طرش فرح : اوناك ْنِإ©
 يف لصتم ريمض واولاو نإب مزجج لع يف طرشلا لعف . ةعامجلا واوب هلاصتال
 : هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو . ةقراف فئألاو «ناك» مسا عفر لحم
 . هلثم ثيدحب اوتأيلف نيقداص اوناك نإ

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناكا ربخ : نيقداص ©
 . درفملا نيونت نم ضوع

 «© نلف ف رقم
 . بارضالل ؛لب» ىنعمب ةعطقنملا ؛مأ» يهو فطع فرح : اوقلخ مأ©

 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ٍضضام لعف :اوقلخ
 . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 رورجي هيلا فاضم : ءيش . اولقخب قلعتم رورجمو راج : ءيش ريغ نم«
 . ماهفتسالا ةزمهب ةقوبسملا ةعطقنملا يه «مأ)و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . يفنلا ةلزتمب وه يذلا يراكنالا ماهفتسالا ىنعم ةنمضتص, يأ

 . ادتبم حفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . تبرعأ : نوقلاخلا مه مأ ©
 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واؤلاب عيفرم «مه» ربخ : نونقلانلا 1

 هنأل _ نوقلاخلا  لعافلا مسا لوعفم فذحو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
 . قلاخلا نودبعي ال ثيح مهسفنأ نوقلاخلا مه مأ : ىنعمب مولعم

 ٠١ تن1112 ءيوكلا زكا «
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقلخ : تبرعأ : اوقلخ مأ
© 

 ةعامجلا ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .
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 1 نم الدبة ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : :ضرألاو تاومسلا ©

 ىلع. واولاب ةفوطعم ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قلم هنأل ةحتفلا

 ٍْ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومسلا»

 ' لمع ال ةيفان : ال . فانئثتسالل هل لمع ال بارضا فرح : نوئقوي ال لب ©

 لح يف لصتم ريم داولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونقوي . امل

 ؟ ضنالاو تاومسلا قلخو مكقلخ نم اولثس اذا : ىتعمب . لعاف عفر

 . كلذب نونقوي ال نولوقي ايف نوكاش مهو هللا اولاق

 و 1 1 1 003 و |

 ْ َك 21 كير هدسعمَأ ٠

 , ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ هيف لوعفم : دنع . ؛تيرعأ : مهدنع مأ©

يبصف مهلو فوذع مدقم ريخب قلعتم
 رج لح يف ةيئاضلا وبض ر

 . ةفاضالاب

شم : كبر ةمضلاب عيفرم رمخؤم ادتبم : كبر ن نئازخ «
 دور هيلا فا

 .اوقزي ىتح كبر قزر نئازخ مهدنع مأ ىنعمب ىنعمي . ةفاضالاب رج لعع يف معن

 نئازخخ مهدنع له وأن ؟ اوءاش نم ةوبنلا
 .هرايتختا نم ان اوراتخي ىتح هملع

 : . ةحلصمو ةمكح

 |عف) ل يف لصقنم عفر ريمض : مه. تيرعأ : نورطيصللا مه مآ ©

 نونلاو ماس ركذم عمج جب هنأل واولاب عوفرم «مه) ربخ + نورطيصمل 0

 . درفملا يف ةكرحلا. نيونتلا نم ضوع

 © نيرا مهي و 70 6

 عوفرم رخؤم ًادتيم ملس . ملقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 ٠ ءامسلا ىلا بوصنم ىقترم ممل مأ : ىنعمب . ةمضلاب
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 يهو ٠ ملسل - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هيف نوعمتسي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 : ىنعمب ًاراصتخا لوعفملا فذحو عمتسيب قلعتم رورجمو راج :هيف
 ىحوي امو ةكئالملا مالك ىلا هيف نيدعاص يأ ةكئالملا مالك هيلع نوعمتسي
 . بيغلا ملع نم مهيلا

 : ىنعمب ردقم طرش باوج يف ةعقاو وأ ةيفانئتسا ءافلا : مهعمتسم تاأيلف ©
 - بلطلا  رمألا مال ماللا . تأيلف كلذ ىلع مهتبدق يف نيقداص اوناك نا
 - ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف : تأي
 ريمض «مه)و ةمضلاب عوفرم لعاف : عمتسم . هيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو
 . ةفاضالاب رجن لحم يف نيبتاغلا

 ناطلسل - تعن  ةفص : نيبم . تأيب قلعتم رورجيو راج : نيدم ناطلسب ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 هه ولاحول 4
 : تانبلا . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . تيرعأ : تاثيلا هل مأ ©

 ةكئالملا نأ نم نومعزت امك تانبلا هل مأ :'ريدقتب ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
 . يراكتا ماهفتسا وهو . هللا تانب

 يف ميملاو . اهبارعا برعتو «تانبلا هل» ىلع واولاب ةفوطعم : نوتيلا مكلو ©
 عمجبب قحلم هنأل واولا «نونبلا» عفر ةمالعو روكذلا عمج ةمالع امكلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا

 ١ وفم رتكرتمدق اعملو © ه3 ل م و ا | ْ
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لأست . تبرعأ : ًارجأ مهلأست مأ ©

 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارجأ . لوأ هب لوعفم
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 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمحلاو ةيلاح ءانفلا : مرغم نم مهف ©

 ١ رورخمو راج : مرغم : نم . عجم عفو لع يف لصفنم عفو ريس : مه

 | نم مهف كحصن ىلع ًالام مهآست مأ : ىنعمب ىنعمب «مها ىنعمب «مه) ريخب قلعتم

 : . ةمارغ

 نم قرع نوت لاس ركام عج قل دل يفرم ةمه ريخ: نولقتم ©

 : ٠ كلذ مهظهيي يأ . هرفلا نيوتت

 ١: مه بيلا هع وْ 052

 . يللا يأ: يلا ةيسلا سيرك ف تيس بيبغلا مهدنع مأ©

 1 . بيخلا ملَع هيف يذلا ظوفحملا

 ' عراضم لعف : نوبتكي . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوبتكي مهف ©

  ؟نوبتكي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نؤنلا توبشب عوفرم

ف أم نوبتكي : ىنعمب ًاراصتخا افوعفم فذحو «مه» ربخ عفر لحم يف
 | ىنح هي

 : ش ؟ نم انرمكمي مهف يأ . بذعت ال انثعي نآو اولوقي

 ع تايلر نوم

 لوعفم : ذيك . لعاف عفر لح يف لطم ريمض وااو
 ؛ةمالعو بوصنم هب

 1 ش ا تيل كب ودير ا أ ةحتفلا هبصن

 حتفلا لع ينبم لوصوم مسا ؛ نيذلا . ةيفانثتسا : ءافلا : اورفك نيذلاف ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . ًادتبم عفر لحم يف
 ءاورفكا ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لح فل ري ا ةعامجلا

 نم لك مهب ديرأ وأ وأ مهيلا ةراشالاو ٠ برعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 .. هللاب رفك
0 
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 عفر ريمض : مه «نيذلا» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : نوديكملا مه ©

 عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوديكملا .أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 2 نوع ل م ع

 .٠ ريغ . نيئالثلاو ةنماثلا ةميركلا ةيالا يف تبرعأ : هللا ريغ هلإ مهل مأ :

 صبفة  ميظعتلل رورج هيلا فاضم : هللا . ةمضلاب ًاضيأ ةعوفرم هلال - تعن

 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب .

 ةيآلا عجارت . ةريثك روس يف اهبارعا قبس : نوكرشي امع هللا ناحيس © :

 . «صصقلا» ةروس نم نوتسلاو ةنماثلا ةميركلا

 هج ورك باعت اووف قاسم نق انر ناو
 ل

 ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف عراضم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاطقاس ءامسلا نم ًافسك «©

 . ًاطقاسب قلعتم رورجمو راج : ءايسلا نم «ةفسكا عمج ًاعطق : ىتعمب

 زوجيو . ةحتفلا اهيصن ةمالعو اهلثم ةبوصتم افسكل  تعن  ةفص : اطقاس

 ةمدقم ةفص هنأل ةفوذحم لاحب ًاقلعتم ؛ءامسلا نم» رورجملاو راجلا نوكي نأ

 .رورجملاو راجلاب هفصو دعب «ًافسك» نم ًالاح (ًاطقاس» نوكي وأ . ًاطقاسل

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةيلعفلا ةلمجلا : اولوقب © .
 فذح : همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف يهو . نإب

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةيمسالا ةلمجلا : موكرم باحس «©
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 ' عوفرم . باحس فسكلا اذه وأ . وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : ب
 : :ىتعمب ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باحسل  تعن  ةفص : موكرم .. ةمفلاب
 ٠ ضعب قف هضعب مكاقتك

 3 نوفَعصُي هيفا ىز ميم 1

 ؛ «فزحخنلا» ةروس نم نيناثلاو ةشلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعا ةيآلا هذه برعت ©
 قبلغتم رورجمو راج : هيف . ةقعاصلا مهكلمت أ . نوكلبب ىنعمب
 ١ 0 . نوقعصيب

 ورحب نوصي مهالَو يق ماك مو 2

 : .ةناشدلا ةروس نم نيعبرألاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارعا ةيآلا هذه برعت ©

 5 ىو 221101
 2 نوكتيال مرا ل يكد نو 0 و 27

 0 : نا . ةيفانثتسا واولا : نيذلل ناو ©

 ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : :نيذلا . رج فرح ماللا
 . مدقملا «نا» ربخسب قلعتم رورجملاو راجاو

 لعم يهو بارعالا نم كا ةلمسجلا : ًاباذع اوملظ ©

 . ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نا» 5 578 9 ةقراف فلألاو لعاف

 ' وهو ًاباذغ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم لبق ىنعمب ناكم فرظ : كلذ نود ©
 ماللا . ةقاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةزاشا مسا : اذ . فاضم
 1 . ةمايقلا موي نود : ىنعمب . باطخلل فاكلاو دعبلل
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 مسا : رثكأ . لعفلاب هبشم فرح : نكل .ةيكاردتسا واولا : مهرثكأ نكلو ©
 رج لحم يف نييئاغلا ريمض !مهاو ةحتفلا ةبصن ةمالعو بوصنم «نكل»
 . ةفاضالاب

 لمع ال ةيفان : ال «نكلا ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©

 . هيلع لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا اطوعفم فذحو . لعاف عفر

 © زورة نينو ربو لرسم رس ف سر تس و يا( سب سس هرم 5 ور ش
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ربصا . ةيفانئتسا واولا : ريصاو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رورجم هيلا فاضم : كبر . ريصاب قلعتم رورجمو راج : كير مكحل ©
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالع ةفاضالاب
 . كبر ةمكحل يأ . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 ديكوتو بصن فرح : نأ . ليلعتلا انه ديفت ةيفانثتسا ءافلا : اذنيعأب كئاف © :
 يف حتتفلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم
 ريمض ةائاو «نا» ريخب قلعتم رورجمو راج : نيعأب «نا» مسا بصن لمم
 . انظفح يف يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 برعتو «كبر مكحل ربصا» ىلع واولاب ةفوطعم : كير دمحي حيسو ©
 نوكي وأ . هايإ ًادماح ةمظعو ةبئاش لك نم كبر هزنو : ىنعمب . اهبارعا
 كير ًادماح يأ «حبس» ريمض نم لاحب ًاقلعتم ًارورجمو ًاراج ادمحبا
 حبسو : ريدقتلا . هيلع لدي هدعب ام هنأل ًاراصتخا «حبس» لوعفم فذحو
 . هايإ ادماح كبر
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ةيفرظلا ىلع بوصنم ناز فرظ : موقن نيح ©
 لف: قت حب قلعتم 

 - كاسم نم قو تدق اكن يأ نم ىلع ةلاضالب رج لع يوت

 و 4 5 اقفل

 موجتلارب 00 8

 ا تريدأ اذا : ىنعمب) رابدإو «ق» ةروس نم نيعب ألا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 1 . |ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 دع داع د

 - 13م8



 *# مجنلا ةروس بارعإ »

 يومادإجتلَو ١
 مسقلا واوب رورجم هب مسقم : مجنلا . رج فرح مسقلا واو واولا : مجنلاو ©

 يا فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرسكلا :هرج ةمالعو

 . مجنلا برو وا مجنلا قحو .: ريدقتلاو مسقلا

 قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا ىنعمب نامز فرظ : ىوه اذإ ©
 : ىوه . ىره اذإ ًانئاك مجنلاب مسقأ : ريدقتلا . مجنلا نم ةفوذحم لاحب

 رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 برغ اذإ : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف «ىوه» ةلمجو .وه هريدقت ازارج هيف
 . ضقلا اذا هب مجري يذلا مجنلا وا ةمايقلا موي رشتنا وا

 م و مكي اَس رص 0

 ل يصل نسا عال لا باح هانا: مكيحاص لف ام ا

 لعاف : مكبحاص . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لض . اه لمع ال ةيفان 1

 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم

 هتديقع يف دمحم لض ام يا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 . شيرقل هجوم باطخلاو

 ينبم ضام لعف : ىوغ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : ىوغ امو © .

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 . باخ امو : ىنعمب وه
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 «© وعقل *
 اشم ف قطني . ال لمع ال ةيفان : ام . ' ةفلئاع واولا : قطني امو ©

 . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالجو قطنيب قلعتم رورجتو راج : ىوهلا نع ©

 ١ ىوهلاب قطني امو ىنعمب نينكاسلا ءاقتلال «نع» رخآ رسكو رذعتلل فلالا ىلع

 ْ نوكي نا زوجيو . هاوه نع ردصي قطنمب سيل نآرقلاب نم هب مكاتأ امو يا

 ١ فقوذحم  ردصم  قلطم لوعفمل ةفصب اقلعتم «ىوحلا نع» رورجملاو راجلا

 ْ . ىوهلا نع ًارداص قطني امو ريدقتب

 دس رب 8

 © نيتك وفذإ
 | لع يتيم لصفتم عقر يمض : وه . ةيفانلا «ام) ىنعمب ةلمهم ةففخت : وه نإ ©

 . أدتبم عفر لح يف حتفلا

 | جوفرم اوه» ربخ : يحو .اهل لمع ال رصخ ةادآ : ىحوي يحو الإ ©

 ١ ةرذقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىحوي . ةمفلاب

 ' هيف تتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ينبم لعفلاو رذعتلل فلالا ىلع

 : ئنعمب يحول - تعن - ةفص عفر لحم يف «ىحوي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج

 . هيلا ىحوي هللا دنع نم يحو وه امنا

 و لمس وة

 : . يحول ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ىوقلا ديدش هملع ©

 : - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبمإضام لعف :هملع

1 

 ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : : ىوقلا .

 دالك



 . ليربج وهو هاوق ةديدش كلم هملع : ىنعمب . رذعتلل فلالا ىلع

 نوكت نا زوجيو . اهلعاف ىلا ةهبشملا ةفصلا ةفاضا اهنال ةيقيقح ريغ ةفاضالاو
 . هفصو دعب ؛يحو» نم ًالاح بصن لحم يف ةلمجلا

 ل يبوس ومو 1

 ةمالعو ةعوفرم ليربج كلملل يا . ىوقلا ديدشل - تعن - ةفص : ةرم وذ ©

 رورجم هيلا فاضم : ةرم . ةفاضم يهو ةسمخلا ءاسالا نم اهنال واولا اهعفر

 هلقع يف ةفاصح وذ وا ةوق وذ : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 .هيأرو

 ةروص يف هاري نا بحأ دمحم ميركلا لرسرلا ذال ةيبجس ءانلا : ىوتساف «
 ضام لعف : ىوتسا . سمشلا قفأ وهو ىلعالا قفالا يف هل ماقتساف ةيقيقحلا
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبص
 . وه هريدقت

 ١ ضناؤألاوعم «©
 © لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : قفالاب وهو .

 اوه» ريخب قلعتم رورجمو .

 ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم قفالل  تعن - ةفص : ىلعألا ©

 . قفالا المف سمشلا قفأ يف ًايلاع ليربج ماقتساف يا رذعتلل فلالا

 ٠ لَدَعانَمَرُك © هه
 فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اند . فطع فرح : اند مث ©

9١ 



 نم برق مث : ىنعمب وه هريدقت ًاوج هيف رتتسنم يمض لعافلاو رذعدلل

 . (ِة82) دمحم هللا لوسر

 : ءاوطأ يف هيلع قلعتف ىنعمب اهبارعا برعتو ؛اند» ىلع ءافلاب ةفرطعم : ىلدتق ©

 م
 .٠ كراون تاون © 1

 © اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفظاع ءافلا : باق ناكف :
 هبصن ةمالعو بوصنم «ناك) ربخ : باق . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض '

 ش . فاضم وهو ةحتفلا

 © نونلاو ىتثم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيسوق :
 يردق يا : سوق يباق دارا : حاحصلا يف ءاج . دربفملا نيونت نم ضوع ,

 رادذقم : ىنعمب : يرشختزلا لاقو . نيباق سوق لكل نال هبلقف سوق

 نيسوق باق لثم هبرق ةفاسم رادقمم ناكف : ريدقتلاو . نيتيبرع نيسوق :

 تافاضملا هذه تفذحف . 1

 «باق» ىلع ةفوطعم : ىندا .٠ مكريذلقت ىلع : ريدقتب فطع فرح : ىشدأ وأ ©

 0 ٠ رئتتلل فلالا لع نقلا ةصنلا هبصن نالعو اهلثم ةيوصنم

 ١ طابعا *
 لع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىحوا ٠ ةفطاع ءانلا : ىحوأف ©

 .. وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لغافلاو رذعتلل فلالا

 ١ رج لحم :يف لصتم ريمض ءاه لاو ئحوأب قلعتم رورجيو راج : هديع ىلإ ©

 . نسلم ال نال ركذ لجوزع همسال جي م نا , هللادبع ىلا يا ةفاضالاب

 «ىحوأ» ةلمجوا ٠ هيلا يحوا يذلا يحولل ميخفت اهيفو . تبرعا : ىحوأ
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 ىلا ةدئاعلا ةلصلا راحلا فذحو بارعالا نم ا لحم هل لوصوملا ةلص

 . هيلا هيحوي نأ هللا دارا ام : ىنعمب ًاراصتخا لوصوملا

 ١١ ةارامداَوفلا بع 86
 ١ © عفا لع ينم فام لعق : بنك . ال لمعال يئن: داؤقلا بذك ام .

 دمحم داؤف يا . ةمضلاب عوفرم لعاف : داؤفلا )486( .

 بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىأر» ةلمجو . وه هريدقت انوج هيف
 لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو

 ام يا ليربج ةروص نم هرصبب هآر ام : ىنعمب هرصبب هآر ام : ريدقتلا .هب

 اهب وا هآر ايف رصبلا دمحم داؤف بذك ام وأ . كفرعا مل : هآر امل هداؤف لاق

 هل هاكح

 راما ةوزقأ ١١
  ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب بجعتو راكنا ةزم* ةزمهلا : هنورامتفأ ©

 واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : هنورامت . - ةئينييزت

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 . هتولداجتفأ : ىنعمب هب لوعفم بصن

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ىري ام ىلع ©

 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىري . نورامتب قلعتم رورجملاو راجلاو . لعب
 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 ىلا دئاعلاو بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص («ىريا ةلمجو . وه هريدقت

 ام ىلع : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 كر



١ 

 ' لحم ال اهتلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيردصم «ام» نوكت نا: زوجيو . هيئيعب هاري
 يدقتلا ,. ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام) و .بارعالا نم امل

 0 . هتيؤز ىلع

 نا
 , فرخ : دق . ءادتبالاو ديكوتلا مال ماللا . ةيفانئتسا واولا : هآر دقلو ©

  لعافلاو زذعتلل فلالا ىلع رباقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هآر .قيقحت

 : يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ٠ فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا نوكت نا زوجيو هب لوعفم بصن لحم

 : بوضنم نامز فرظ : ةلزن . لوزتلا نم ىرخا ةرم : ىنعسب : ىرخا ةلزن ©

 . تلاكف لعفلا نم ةرملل مسا ؛ةلعفلا» نال ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع

 ! اهيلع هآرف هسفن ةروص يف ئرخا ةلزن ليربج هيلع لزن يا : اهمكح يف

 ' زوجيو . ردصملا نع ًابئان ًاقلطم ًالوعفم «ةرم» نوكت وا . جارعملا ةليل كلذو

 . ئرخا ةلزن الزان يا لاخلا عضوم يف اقلطم الوعفم  اردصم نوكت نا

 ىلع ةردقلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةلزنل تكتعن - ةفص : ىرخا

 . رذعتلل فلالا

 سم يسحر

 ١ ىلا ةردِس دنع 05

 ١ هبضن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هآرب قلعتم نامز فرظ : ةردس دنع ©

 ' هرجأ ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةردس . فالضم وهو ةحتفلا

 . فاضم وهو ةربكلا

 . فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىهتنملا ©

 ْ . رذعتلل
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 © 5 الاف كباكتسي
 ولا ل نم لاح بعت لع لق ةيسسالا لسنا ةدج اهدنع ©

 و . فاضم وهو مدقم ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ :دنع ش
 أدتبم : ةنج . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اه»

 . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم رخؤم

 فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىوأملا ©
 رذعتلل

 © نيفِيم ريل عير ١١
 هآرب قلعتم نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ىشخغي نإ ©

 عوفرم عراضم لعف : ىشغي . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 : ام . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم مدقم هب لوعفم : ىشغي ام ةردسلا ©

 تبرعا : ىشغي . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ال لوصوملا ةلص ؛ىشغي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهلعافو
 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم

 ام ةردسلا يطغي ذا ىنعمب اهاشغي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا
 . هلالجو هللا ةمظع ىلع ةلادلا قئالخلا نم اهيطغي

 ١ ْقطمَوُرَصْلأ انام #9

 © حتفلا لع ينبم ضام لعف : غاز . ال لمع ال ةيفان : رصبلا غار ام .

 © ينبم ضام لعف : ىفط . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : ىغط امو
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 ْ ريد ًاوج هيف رتسم ريمصف لعالاو رذسعلل فئالا لع ةدقلا شفا لع

 ٍإ ٠ هتيؤرب رمأ ام زواج امو (ي) دمحم رصب لام ام : ىئعمب وه

 2 ا تكي ماكر 14
 ٍ هلو يا ردقم مسق باوج يف ةعقاو وا. ديكرتلا ءادبإلا مل ماللا : ىأر. دقل ©

 ١ "وم هربت وج هيف تس ريس لعاشاب رذعتلل للا لع

 ؛ ةقلعتم اهنال «ىربكلا» نم ةوذع لاحب قلعتم رورو راج ؛ هير تابآ نم ©

 , ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : .(اطةمدقم ةفصب

 1 : .:ةفاضالاب رج ليغ يف لصتم ريمض ءافلو

 ؛ رذعْألل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىربكلا ©

 ىزأف ءامشلا ىلا هب ىقر نيح ينعي . اهايظعو اهازيك .ينه يتلا تايآلا يا

 : لمتحيو . هماقم ةفصلا تميقاو لوعفملا قوصوملا فذحبف توكلملا بئاجع

 ! لوغفملا -:يئرملا نوكيو .هب ًالوعفم ال هبر تايآل» ةفنص «ىربكلا» نوكت نا
 ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل : ريدقتب هميظعتو رمالا ميخفتل ًافوذح هب

 1 . ميخفتو ليومت هفذح يفو لوعفملا فذحو فصولا اهب طيحي ال ًاماظع ًارومأ

٠ 1 5-0 ١ 
 © ينبم ضامف لعق : متيأر - ةينييزت  ةدئاز ءافلاو ماهقتسا ةزمه ةزمهلا : متيأرفأ |

 | ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع .

 المخاطبين  عمجلل ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم . 1

 © ىزعلاو. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لزعفن : ىزعلاو تاللا :
 ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاللا» ىلع واولاب ةفوطعم '

 ناتثئؤم امهو نيمئص اهسا امهو . رذعتلل فلالا . 1
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 ىرخلا هللة ٠٠
 ةمالعو لعفلاب امهلثم ةبوصنم «ىزعلاو تاللا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةانمو © :

 ىرخالا ةثلاثلا ةانمو ءزعلاو تاللا مكناثوا تايأ متيأرفأ ىنعمب ةحتفلا اهبصن

 ليقو فئاطلاب فيقثل تناك : تاللا : مانصالاف ؟ هبر تايآ دمحم ىأر امك

 رجش نم ةرمس يهو نافطغل تناك : 0 . شيرق اهدبعت ةلخنب تناك
 . ةعازخو ليذهل ةرخص تناك : . زعألا ثينأت : اهلصاو حلطلا

 . يلا هع هلا يضر سايح نبا نو

 اهبصن ةمالعو اهلثم ناتبوصنم ةانمل  ناتعن  ناتفص : ىرخالا ةثلاثلا ©
 . رذعتلل ةيناثلا فلأ ىلع ةردقملاو ىلوالا رخآ يف ةرهاظلا ةحتفلا

 ١ را <
 © مكلأ : مكل ليق يا. لاق بن عب لع ىف ةيسالا لما: نكذلا مكلأ

 نا نولوقي اوناك مهنال ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمم ةزمهلا . ىثنالا هلو ركذلا
 نمو ضرت ال يئاللا ثانالا متلعج دقو هللا تانب مانصالا هذهو ةكئالملا

 ةلآ نيتومستو هل ًادادناو ءاكرش هلل نهومتلعج فيكف نمنورقتحتو .

 ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . مهب نورخفت متناو مكل روكذلا متلعجو
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ركذلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم

 عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «ركذلا مكل» ىلع واولاب ةفوطعم : ىخنألا هلو ©
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا (ىثنألا»

 بل هو ايس ع لع ف ةيكسلا لع تم اش سا : :  اذا كلت ©
 ةاخلم باوج فرح : ن ١١ ةمسقلا ىلا راشالاو باطخ فرح فاكلاو

 لالالا



 ١ بتكت اهنا ىري ءارفلاف اهتباتك يف فلتخاو اهل لمع ال مالكلا طسو يف اهل

 | .؟نأ# لثتم اهنال نوتلاب بتكت : ةغللا ءالع نم هريغ لاقو ةئونم اهاو فلالاب

 . فورحلا يف نيونتلا لخدي الو «نا) و

 ؛ ب ثعلت - ةفص : ىزيض . ةمضلاب ةعوفرم «كلتا# ربخ : ىريض ةمسق ©

 اذأ هزيضي ةزاض نم . ةرئاج ةمسق يا . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةمسقل

 : : .هماض

 ناهيك هيأ 00 هوما امس يلقإ 77+

 قمه 2 5 با طم

 ه8 ىف رق ذقت

 لصفتم ريض : يه ةيفانلا «ام» ىثعمب لمهم «نا) نم ففخت : يه نإ ©

 ا . ًادتبم عفر لحم يف مانصالا ىلع دوعي

 'ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : ءارسا . اه لمع ال رمح ةادا : ءامسا الإ ©

 مهيرق ىلع ؛ءايسالا» دوعت وا تايمسم ةقيقحلا يف اهتمت سيل ءايسا ىنعمب
 . «ةانمو ىزعلاو تاللا»

 1 :١ ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مكؤابآو متنأ اهومتيمس «

 ميركل ةيآلا يفو «فارعالا» :ةروس نم نيعبسلاو ةيدانلا ةميركلا ةيآلا ِق

 . («فسويا ةروس نم نيعبرالا

 .داولاو نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعبتي . تبرعا: نوعيتب نا ©

 ا . ةيمستلا هذه يف نوعبتي ام يا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 هبصن .ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نظلا .. ا لملع ال رصح ةادا : نظلا الإ ©

 ش . قح هيلع مه ام نأ خهوت الإ يأ ةحتفلا

 تب 1ال6



 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . قطاع واولا : سفنالا ىوهت امو ©

 ير لجو ١ ةمب موك لاف : سفألا . رذسعلل فئالا ىلع ردا
 - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوم لا ةلص «سفنألا
 هاوهت امو 08 ريدقتلا 8 هب لوعفم هنال لحملا بوصنتم فوذحم ريمض لوصأوم لا

 .قيقحت فرح :دق .ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانئتسا واولا : مهءاج دقلو ©
 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج

 لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و ءاجب قلعتم رورجمو راج : ىدهلا مهبر نم ©

 يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىدحلا . ةفاضالاب رج
 . لطاب مهنيد نأ ىلع ليلدلا مهءاج

 يرما < اسد 5
 4 يع امن سلم 5

 .:راكتالا اهيف ةزمملا ىنعمو . ةعطقنملا مأ» يهو فطع فرح : ناسئالل مأ ©
 . مدقم ريخب قلعتم «ناسنالل» رورجملاو راجلاو . ىنمت ام ناسنالل سيل يأ

 : ىنمت ٠ رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ىثمت ام ©
 رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «ىتمت» ةلمجو . وه ه هريدقت ًانوج هيف

 . مانام : ريدقتلا

 © رالف 0

 : مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هلل ٠ ةيفانئتسا ءافلا : ةرخآلا هللف ©
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 . ةمضلاب عوفزم رخؤم ًادتبم : ةرخآلا

 ةمضلا اهعفر ةمالعو اهبارعا برعتو «ةرخآلا» ىلع ؤاولاب ةفوطعم : :ىلوألاو ©

 ٠ ءاشي نم امهنم يطعي وهف |ههكلام.وه ئنعمب .رذعنلل فلالا ىلع ةردقملا

 .٠ ءاشي نم عنميو

 ها تأت 0 دس ل

 أر !نزهلتك طال زمت انيكك كو كم7
 © لط 20106

 . عفو لح يف نوكسلا ىلع ةينم ةيربخ : مك . ةيفانتتسا ؤاولا : كلم نم مكو ©

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ' كلم نم. ًادتبم
 : زنيدقتلا . «مك» ل

 1 : . ةكئالملا نم هنوك لاح ريثك ددع

 يف نئاك : ريدقتلا ٠ كلمل  تعن ةفصن قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف

 0 . تاومسلا

 الأ. ةمك» ريخ عفر لحن يف ةيلعفلا ةلمججلا : ًائيش مهتعافش ينغت ال ©

 ءايلا, ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ينغت . ا لمع ال ةيفان

 |رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعافش . لقنلل

 ,قلطم لوعفم وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم هب لؤعفم : اعيش ٠ ةفاضالاب

 . ًائيش ءانغا : ريدقتلا .. ردصملا عضوم يف

 | .ينْغتب قلعتم رؤرجو راج :'دعب نم: . اهل لمع ال رصخ ةادا : دعب نم الإ ©

 !نأب 'بوصنم عراضم لعف : نذأي . بصان يردصم فرح : هللا نذأي نأ ©

 .. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : ةحتفلا هبصن ةمالعو

 امو «نأ» و بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «هللا نذأي» ةلمحو

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف طدصم ليوأتب اهدعب

 لع يف نوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا : نم . رج فرح ماللا : عءاشم نمل ©
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 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ءاشي . ماللاب رج

 نم ا لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي# ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . مهنم ءاشي نمل يا بارعالا

 لعفلا عفر ةمالعو اهبارعا برعتو «ءاشي# ىلع واولاب ةفوطعم : ىضريو ©

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا

 1 >2 3 2ع 0107 هو 2 0

 © ليت ةكبكلا رويس ركل وانقاذ "0
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نإ©

 . ؟نأ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ةرخآلاب نوئمؤي ال ©
 توبشب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . ال لمع ال ةيفان : ال . بارعالا

 رورجمو راج : ةرحآلاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . دونمؤيب ولعتم

 ديكوتلا مال ماللاو «نا» ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةكئالملا نومسل ©

 هب لوعفم : ةكئالملا . «نوئمؤي) بارزعا برعت : نومسي . - ةقلحزملا

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىثنالا . فاضم وهو

 . رذعتلل فلالا ىلع .ةردقملا

 نا الا 0 7
 رج فرح ماللا .٠ اه لمع ال ةيفان :أام . ةيفانئتسا واولا : هد مهل امو 0

 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو
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 ' ةفصب قلعتم هنال «ملع» نم ةفوذحم لاحب قلعتم ,رورجيو راج : هب .مدقم

 ٠ نولوقي ابو كلذي ': ىنعملا . هل ةمدقم

 . رخؤم ادعم هلا لع ًالع عيفرم اف

 . نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعا : نظلا الا نوعبتي نا ©

 :نظلا .. لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع وازلا : نظلا ناو ©

 1 1 1 ةحتفلاب بوصنم (نا» مسأ

 . اه لمع ال ةيفان : ال . «نا» ريخخ عفر لحم يف ةيلعففلا ةلمجلا : ينغي ال«

ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ينغي
 | لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا 

عفني ال : ىنعمب وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . 

 / كئيش» نم ةفوذح لاحب وا ينغيب قلعتم رورجو راج: ايش قحلا نم ©

 ١  ردلصم  قلطم لوعفم نع بئان : ًائيش . هل ةمدقم ةفصب قلعتم هنال

 ظ © ايلا كو دوو يركز عنك

 ليو كسا ل يبا ضرعا . ةيفانئتسا ءافلا : ضرعأف ©

 . تنا هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض

 رج لع ف ةركسلا لع يم كوصيم سلا نم . رج فرح: نم نع ©

 0 ضرعأب قلعتم رورجملاو راجلاو . . نعب

 أ. بارعالا نم اه لع ذل لونصولا ةلص ةيلعشلا ةلمملا: انركذ نع ىلوت ©

 يمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا لع ينبم ضام لعف : ىلوت

 «ان».و ىلوتب قلعتم رورجيو راج : ركذ نع . وه هزيدقت ًازاوج هيف رتتسم

 نع ضرعأف يا . ةفاضالاب رج ل يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم
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 . ةرخآلا نعو هللا ركذ نع ًاضرعم هتيأر نم ةوعد

 عراضم لعف : دري . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع واولا : دري ملو ©

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو هرحنآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزج

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض 1

 بوصنم هب لوعفم : ةايحلا . ال لمع ال رصح ةادا : ايندلا ةايحلا الإ ©

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةايحلل - تعن  ةفص : ايندلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن

0 
 ١ بوعد اة وعمود 7001 يا هو رت 1 تس امر 1

 3 مانو أوه وإبسنع لسرايا نا

 دعبلل ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: مهغليم كلذ ©

 ريمض «مهلا و ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : غلبم . باطخلل فاكلاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 : ململا وهو هلييس نع لض نمب ملعأ وه كبر نإ ملعلا نم ©
 نم هنوغلبي ام ةياغ ايندلا ةايحلل مهبلط يا مهغلبمب قلعتم رورجمو راج

 دعب نيرشعلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا ةيقبو .ملعلا
 . «لحنلا» ةروس نم ةكئاملا

 ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالعو «لض نمبا بارعا برعت : ىدتها نمب ©

 ةيمسالا ةلمحجلاو . نينكاسلا ءاقتلال «نم» رخآ رسكو رذعتلل فلالا ىلع

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيضارتعا «مهغلبم كلذ»

 هيقرانمعايات هزل فكنا ٠١
 © قنا وضأيؤآ

 :ام . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةيفانئتسا واولا : ام للو ©

 نر



 : . رخؤم أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ' ةلجو . «رقتسا« هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجمو زاج : تاومسلا ف ©

 0 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛تاومسلا يف رقتسا» ١

 + اهيارعا برعتو «تاومسلا يف اما ىلع واولاب ةفرطعم : ضرالا يف امو ©

 ْ . ضرالا يف ذجو وا رقتسا ام هلو

 ! عرابضم,لعف : يزحي . رج فرح ليلعتلا مال ماللا : نيذلا يزجيل ©

 بصن لحم .يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . وه هريدقت ًاناوج هيف
 ' نم اهل لخم ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص .«نيذلا يزجي» ةلمجو . هب لوعفم

 راجلاو . .ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمبضملا ناو .بارعالا

 : نمب ملعأ وه» هلوقب قلعتم وا ًائيش مهتعافش ينغت ال هلوقب قلعتم رورجملاو

 يدتهملاو لاضلاب ملعلا ةجيتن نال «ىدتها نمب ملعا وهو هليمس نع لض

 ا . امهوازج

 لف يعي بارعالا نم ا لع ال لوصول ةلص ةيعل اسما امب اوءاسأ ©

 ' ام ببسي وا ء سلا نم لمع ام باقعب يا سلا بارعا برست: اوطع ©

 ' «اوءابسا نيذلا يزجند ىلع واولاب ةفرطعم : اونسسحا نيذلا يزجيو «

 ْ . اهبارعا برعتو

 دل ةرسنكلا مسالا رج ةمالعو يزجيب قلعتم رورجمو راج : ىنسحلاب ©

 لايغألا ببسب وأ ةنجلا يهو ىنسحلا ةبوثملاب يا رذعتلل ةروصقملا فلالا ىلع

 . هلع ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف ىنسحلا
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 راك لا

 وكم رك
 2 1 3 ذ م

 © ابالغ ش1 نر

 «اوئسحا نيذلا» نم لدب بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :. نيذلا ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : نوينتجب ©

 . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : شحاوفلاو مثإلا رئابك ©

 شحاوفلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : مثالا :

 . اهبارعا برعتو «مثالا رئابك» ىلع واولاب ةفوطعم

 بوصنم ًاعطقنم ءانثتسا الإب ىتثتسم : ممللا . ءانثتسا ةادأ : ممللا الإ ©
 رفغي ممللا نكلو : ىنعمب بونذلا رئاغص الا يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 رئابكل ةفص بصن لحم يف «ممللا الا» نوكت نا زوجيو رئابكلا بانتجاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب

 رورجم هيلا فاضم : ةرفغملا . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ةرفغملا عساو ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مكي ملعأ وه ©

 ميملاو ملعأب قلعتم رورجيو راج : مكب . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ملعأ
 . مكنم مكلاوحأب ملعأ وه : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع
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 ! يف ثوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : ضرألا نم مكأشنأ نإ ©

 : ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : أشنأ . ملعأب قلعتم بصن لحم

 , ينبم - نايطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 : ضرالا نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف «ضرالا

 .٠ برعتو 'قدالا « هذا " ىلع واولاب ةفوطعم : ةنجأ | متنأ ذإو 0

 ضال رج لعوب ب متتأ) ةيمسالا ةلمحلاو . ةمضلاب عوفرم ةمتنأ»

0 

 روكذلا عمج ةمالع ميللاو ةفاضالاب . 1

 لعف : اوكزت . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلا ديفت ةيفانعسا ءافلا : اوكؤت الف«

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةنمالعو الب موزجم عاضم :

 اهوئربت الف وا مكسفنأ اوحدمت الف يا ةقراف فلالاو لعاف عفر !

 © يف تبرعأ "مك» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم هب:لوعفم : مكسفنأ :
 «مكتاهما)» . 1 1

 يف ةدراولا «ىدشها نمب ملعا وها بارعا برعت : ىقتا نمب ملعأ وه

 نيثالثلا ةميركلا ةيآلا

 ٠” و هاَتيوَأ «©
 . - ةينييزت - ةدئاز ءافلاو ماهفتسا ظفلب هيبنتو ريرقت افلا فلالا : تيأرفأ ©

 . ءاتلاو كرختملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : تيأر

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا رْيِمض  لصتم ريمض
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 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ىلوت يذلا ©

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىلوت

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ىلوت» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 . مالسالا يا قحلا عابتا نع ضرعا : ىنعمب بارعالا

 ه> نتاوي و "5
 لوعفم : ًاليلق . اهبارعا برعتو «ىلوت» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاليلق ىطعأو ©

 هتيطع عطقو ىنعمب اهبارعا برعتو «ىطعأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ىدكأو ©:
 . كسمأو

 1011 2001 وس 4 :

 © 2 بط يمدعا 6
 بوصنم - ناكم فرظ هيف لوعفم : هذئع . ماهفتسا ةزمه ةزمملا : هدنعأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم

 رورجم هيلا فاضم : بيغلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بيغلا ملع ©

 .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا ءافلا : ىري وهف ©
 ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىري . أدتبم عفر لحم

 ملعي وهف ىنعمب اوه» ربخ عفر لحم يف ؛ىري» ةلمجو . رذعتلل فلالا
 لارتحا نم «ىلوت يذلا هلاق ام نا ملعي وهف يا . ًاراصتخا اهوعفم فذحو

 . هنع الدب هباذعو هبونذ لمحت يا . قح هازوا

 س7 8الا



 0 هام سو
 © قس اعني ” ١
 فرح ةعطقنملا «مأ» يهو لبا ى دعمب بارضا فرخ : ام امب اني مل مأ ©

 . الزج رتتسم ريم لعافلا باو هربخآ يكس وج ةمالصو ملي مزج

 | ىلع ينبم: لوصوم مسا «ام» واربج فرح ءابلا . ربخي مل مأ يا وه هريدقت

 : . أبنيب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 وا دجو هريدقت فوذح لعفب قلعتم رورجو راج : ىئسوم فحص ْي»

 نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص «ىنسوم فحص يف ٍدِخو» ةلبعو .ءاج

 دفا ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :' ىسوم .بازعالا

  ةحجلل فرصلا نم عون مسن دل ةرسكلا نم الدب فثالا لع رسل

 ْ # فكلنا ادا
 هرج ةمالعو اهارعا برعيو «يسوم» ىلع واولاب فوطعم : يذلا 0

 : . اجل فرصلا نم عين مسا هال ةركلا نم ًدب ةرهاظلا ةحشفلا

 يمنع لاقل رذعلل فالا لع ردقلا تقلا لع ينبم فام لعف : ىّقو»
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «قو» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج رتتسبم

 31 طرقت زو زاك 8
 ريمْسض اهمساو رزت ال هنأ ىتعملاو . ةليقثلا نأ نم ةففخم : نا : اهلصا : الآ ©

 مايا . ال لمعاال ةيفان : ال . فوذحملا نأشلا

 نيثالثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ىسوم فحص يف ام» نم لدب

 .: ريبلقت ىلع وا . رزت ال نأ ره : ريدقتلا فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف وا

-15884- 



 ٠ ةرزاو رزت ال نا ميهارباو ىسوم فحص يف بوتكملا .

 © لعاف : ةرزاو . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ةرزاو رزق

 ال : ىنعمب ؛نأ» ربخ عفر لحم يف «ةرزاو رزت ال» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم
 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا لعافلا فذحف ةمثآ سفن لمحت

 هيلا فاضم : ىرخا .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنم : ىرخأ رزو ©

 رزو يا .٠ رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج

 اهنع لمحت ال : ىنعمب هلحم ةفصلا تلحزو فوصوملا فذحف ىرخا ةرزاو

 . ىرخا مثإب ةمثآ مثأت ال : شفخالا لاقو . مثالا نم اهلمح

 يمك ا
 00 بلا

 ىنعمب دماج اهلعف ةيلعف ةلمج اهريخو فوذحملا نأشلا ريمض اهمساو ءاعدلا

 . هايند يف هلمع ام يا هيعس الا ةرخآلا يف ناسنالل سيل نأ

 . «ناكا تاوخا نم حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناسئالل سيل ©

 . مدقملا اهريخب قلعتم رورجمو راج : ناسنالل

 نضام لعف : ىعس . ةيردصم : ام . اط لمع ال رصح ةادا : ىعس ام الإ ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا (ام١ ةلص «ىعسا ةلمجو . وه هريدقت

 هيمس الإ : ريدقتلا . ؟سيلا مسا عقر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ءاما

 . «نأ» ربخخ عفر لحم يف «ىعس ام الا ناسنالل سيلا ةيلعفلا ةلمجلاو

 ١و رو رس ا

 2 ىرفوس ةيعس أَم
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 ّْ فراح : ففوس . «نأل ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلطجلا : ىري قوس «©

 ١ ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىري .  لابقتسا  فيوست

 ! ًازاوج هيف تتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 . وه هريدقت

2 

 9 + هلك ؟ ١

 : عوفرم لزهجملل ينبم عراضضم لعف : هازجي . فطع فرخ : هازجي.مث ©

 ' رثتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ! بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًالاوج هيف

 077 ملا ةوكي لا وو . هي سلا زي ف | يمسي يلوعتم

 . هنع هلدبا وا «قفوالا ءازسجلا» هوب هرسف مث

 قا ةسلا اهيصل ةمالسو اهتم ةيوصتم ءانيجلا - كلمت فحل قا

 ش .. رذعتلل فلالا لع

 © قلك انك
 ىلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةفطاع ؤاولا : كبر ىلإ نإو ©

 . ريم - لصتم ريمض فاكلاو مدقملا «نا» ربخب قلعتم ازورجمو راج ::كبر

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 . .رشعتلل فنلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛نأ» مسا : ىهتنملا ©

 ' ٠ نوعجريو قلخلا هيلا يهتني يا ءاهتنالا ىنعمب ردصم : ىهتنملاو

 2 كا أو
 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :.نأ . ةفطاع واولا : هئاو ©
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 . اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 لعف : كحضا . بارعالا نم هل لحم ال داع لصف ريمض : كحضأ وه © '

 ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 . ًأدتبم عفر لحم يف اوه» نوكي نا زوجيو «نأ» ربخ عفر لحم يف «كحضأ»

 . نا ريخ عفر لحم يف ؛كحضا وه» ةلمجو . هربخ «كحضا» ةلمجو

 «ىكبا» ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «كحضا» ىلع واولاب ةفوطعم : ىكيأو © '
 ىا . ًاراصتخا نيلعفلا الوعفنم فذحو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا .

 1 . نيرفاكلا ىكباو نينمؤملا كحضا : ىنعمب ءاكبلاو كحضلا يلعف قلخ

 ه» اهلرتاماوهسأو ؟ ؟
 . ةنجأألا ايحأو تاومألا تامأ يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 لوعفم : نيجوزلا . «كحضا هناو» بارعا برعت : نيجوزلا قلخ هئاو ©
 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم هنال: ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 . نيسنجلا يا درفملا يف

 ةمالعو . هبحاصل جوز امهنم الك نال «نيجوزلا» نم لدب : ىشنألاو ركذلا ©
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا «ىثنالا» بصن

 «. انفال تلشم +“
 «نيحا ىنعمب نامز فرظ : اذا . قلخب قلعتم رورجيو راج : اذإ ةفطن نم ©

 . بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىثمت ©

 ك15ةأك



 ةلمجو . يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمسض لعافلا بئانو رذعتلل فاالا

 ' ينم نم قلت وا دلولا اهنم ردقي : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف «ىنمت»

 . شفخالا هلاق ام اذه . يناملا

 ظ يزخلاةأذّقلا كعلم
 ' هيبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةفطاع واولا : ةأشنلا هيلع نأو ©

 ' رودت هتردق ىلع يأ مدقملا «نأ» ربخب 0 رورخو راج : هيلع .لعفلاب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم رخؤملا «نا» مسا ةأشنلا

 | ةردقملا ةحتنلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم ةأشنلل - تعن - ةفص : ىرخالا ©

 : ٠ رئعتلل فلالا ىلع

 ا ١ 0

 ا ىطعا وأ: ىضرا ىنعمب , «ىنقا» و 8 نيعبرالاو ةئلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت 96

 ' . لاملا نم ىنتقي ام

١ 

 هت نات
 © اهبارعا قبس : بر وه هئاو ٠ : نا زوجيو ةمضلاب عوفرم «نأ» ربخ ١

 .«نكرثاو . انتم مقر لع يف حمفلا ىلع ًاينبم الصفن ًايدسف : اوهلا نوكت

 ربخ عفر لحم يف «بر وهلا ةلمحو 8 اوه) ربخ ١ «نأ» 1

 © دنقلا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىرعشلا

 ءاصيمغلا : نايرصش اهو اهمؤو مناطت يلا هو ءالوجلا مرسم امه
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 © الداء ٠ 11 ع دس سلس
 . نيعبرالاو ةثلاثلا ةيآلا يف ؛كحضا هناو» بارعا برعت : ًاداع كلهأ هئاو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاداع

 ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاداعل - تعن  ةغص : ىلوألا ©
 . رذعتلل فلالا

 همه هد واعد
 8 0١اامفادوعو ©©*

 لو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم اداعا ىلع واولاب ةفوطعم : دومثو © ش

 . ةليبقلا ليوأتب فيرعتلاو ثينأتلل فرصلا نم ةعونم اهنال نونت
 ينبم ضام لعف : ىقبا .. اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا ءافلا : ىقبأ امف ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع
 . مولعم هنال ًاراصتخا اطوعفم فذحو وه

 ك قطوف ماذاكزمبإ دمرت فم ه7 ماوكسر( >9 لاس حول 1 8 هو 0
 هيلا فاضم : حون . اهبارعا برعتو ةداعا ىلع واولاب ةفرطعم : حوف موقو ©

 ًايمجعا ناك ناو فرصلا نم عنمي ملو'ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورح
 . نكاس هطسوا يثالث هنال

 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : ليق نم ©

 . كلهأب قلعتم وهو مهلبق نم : ريدقتلا نمب رج لحم
 ريمض «مه» و . ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مهنا ©

 . (نإ» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا

 ضام لعف يهو «نا» ربخ عفر لحم يف اه ربخ عم ةيلعفلا ةلمجلا : مه اوناك ©

 ب 5ةؤاخ"ا



 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ,صقان

 دا هل لحم ال داع لصف ريمض : مه . ةقراف فلالاو «ناك" مسا

 . «اوناك١ يف ريمضلل ًاديكوت نوكي

 هنال نوني . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك# اربخ : ىغطأو ملظأ ©

 1 اهومعنفو لعفلا نزوبو ليضفت ةفيص لعفا نزو ىلع فرصلا نم عونم

 ! ةقوطعم:: ىغطاو . ءالؤه نم مهسفنال ملظا اوناك يا ًاراصتمخا فوذحم

 ١ فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو «ملظا» ىلع واولاب
 1 . مهملظ يف ًازواجت دشاو : ىنعمب رذعتلل

 ليوا ةكيتوْلاو 0
000 

 ' ىؤهاو يا . ب انفي يقم لعب بوتس لون ب قلو 8

 ؛ مهو تبلقنا يا : اهلهأب تكفدتا يتلا ىرشلا يهو طقساو ىنعمب ةكفتؤملا

: 0 

 1 ىلا اهعفو : ىنعمب هيلع لذي اهلبت ام نال افوحقم فة سير وه « يدق وج

 ْ . اهطقسا يا 'ضرالا ىلا اهاوها مث ءامسلا

 ٠ «» طَعام اََقََك 0:
 لصتم ريم «اه» و . اهبارعا برعتو «ىوها» ىلع ءافلاب ةفرطعم : اهاشغف ©

 ؛ ام هللا باذع نم اهاطخف ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ا ١ ع . ىطغ

 | رطماو باذعلا نم اهيلع بص ال ميظعتو ليوبت ميركلا لوقلا ين : ىشغ ام ©

 لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ءام» و دوضنملا رخصلا نم اهيلع
 : ةلص «ىشغا ةلمجو . «اهاشغ» بارعا برعت : ىشغ ؛. هب لوعفم بصن
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 ريمض لوصوم لا ىلا عجارلا دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 . اهاشغ : ريدقتلا ٠ هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم

 0 اف كْيرولاَءَقْأَق هم

 . ىراهتتب قلعتم رورجمو راج : يأب . ةيفانئتسا ءافلا : كبر ءالآ يأبف ©
 :كبر . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم :ءالآ
 ريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 اي لق يا ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخم لا ريمض  لصتم
 قالطالا ىلع ناسنالل نوكي نا زوجي باطخملاو . لوقلا اذه ىرامتي نمل دمحم
 . كبر معن يأبف : ىنعمب

 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : ىرامتت ©
 ةاراملا نم ككشتت : ىنعمب . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . ةلداجملا يا

 قرانا راش رتل 07
 ربخ : ريذن . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ريذن اذه ©

 . ةمضلاب عوف رم («اذه)»

 ةفص : لوالا . هل ةفوذحم ةفصب وا ريذنب رورجمو راج : ىلوألا رذخلا نم ©
 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم رذنلل - تعن

 سنج نم راذنا هب مكترذنا يذلا اذه وا لوسرلا اذه وا نارقلا اذه ىنعمب
 ةعامج ليوأت ىلع «ىلوالا» لاقو . مكلبق نم اهب رذنا يتلا ىلوالا تاراذنالا

 . ريذن عمج يهو رذنلا
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 ' لحب ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةفزآلا تفزا ©
 ٠ عوفرم لعاف : ةفزآلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو بارعالا نم اهل

 ' برقلاب ةفوصوملا تبرق يا . ةعاسلا تبرتقا ىنعمب . ةمضلا هعفر ةمالعو

 . اند ىتعمب ب : ليحرلا :فزا نم ةمايقلا ينعي

 88 ةنشاكملابوذنماطرسمل

 راج : امل . «ناك» تاوخا نم حتفلا ىلع ينبم صقان نضام لعف : اهل سيل ©

 00 . مدقملا «سيلا ربخب قلعتم رورجمو

 ' هيلا فاضم : هللا . «ةفشاك١ نم لاحب قلعتم رورجمو راج : هللا نود نم ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 . موقت ىتم ةئيبم : ىنعمب ةفشاك سفن يا ةمضلاب عرفرم «سيلا مسا : ةفشاك ©
 فوصوملا فذحو هللا الا تعقو اذا اهفشك ىلع ةرداق سفن وا ةعاسلا

 . هماقم ةفصلا تميقاو

 «* وترا
 : نم . أ ةينييزت - ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمهلا : اذه نمفأ ©

 : راجلاو . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: اذه . رج فرح
 ش .. نوبجعتب قلعتم رورجملاو

 . رورجم وهو هل ةفص نوكي نا زوجيو «اذه» نم لدب ::نويجعت ثيدحلا ©

 . واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبجعت . ةرسكلا هرج ةمالعو
 نآرقلا : ثيدحلاو ًاراكنا نوبجسعت يا لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 ش . ميركلا
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 © نوط
 : ىنعمب اهبارعا برعتو «نوبجعت# ىلع واولاب ةفوطعم : نوكحضنتو ©

 ىلع ةفوطعم : نوكبت . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوكيت الو ©

 . مكيلع قح عوشخلاو ءاكبلاو : ىنعمب اهيارعا برعتو «نوكحضتا

 ١١ دوُدِمَسدمنَو #5
 متنا . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : متنأو © :

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولا هعفر ةمالعو عوفرم !متنا» ربخ : نودماس ©

 . نوبعال نوهال ليقو . نومطربم نوخماش ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع

 هه انجاب
 نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اودجسا . ةيفانئتسا ءافلا : هلل اودجساف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال

 اودجساف ىنعمب اودجساب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةقراف فلالاو

 . ةهآلل اودجست الو هلل

 اًموعفم فذحو . اهبارعا برعتو «!اودجسا» ىلع راولاب ةفروطعم : اوديعاو ©
 يا . ةهآلا اودبعت الو هللا ودبعاو يا هناحبس هيلع لدي اهلبق ام نال

 . مكناثوأ

 ني عت دن

 1ةالال



 *  رمقلا ةروس بارعإ »©

 ١ ذو ايم 260 00

 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعنف : ةعاسلا تيرتقا ©

 هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ةعاسلا . نينكاسلا ءاققتلال رسكلاب تكرح

 , ةمضلا

 . اهارعإ برعتو «ةنعاسلا تبرئقا» ىلع واولاب ةفوطغم : رمقلا قشناو ©.

 . ثينأتلا ءات ادعام

 هه 1 ور كرس
 | وس 272

 ياذستا وكي هةر ؟

 لعف : اري . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانئتسا : اولا : ةبآ اورب نإو ©

 ! ريمبض واؤلا . نونلا فذح : همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لغف عراضم

 ١ ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةيآ . ةقراف فلألاو لعاق عفر لحم يف لصعم

 : انلرقيو "اوربا بارعا برعت طرشلا باوج : اولوقيو اوضرعي ©

 0 . اهبارعإ برعتو («اوض رعي ىلع واولاب ةفوطعم

 - لؤقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمزجلا : رمتسم رحس ©

 ةفص : رمتسم . ةمضلاب عوفرم رحس اذه هريدقت فوذحم أدتبم ريخ : رحنم

 . درطم مئاد يأ ةمضلاب ةعوفرم رحسل - تعن -

 ب 1968



 د ةيسشوأ ترمه ا

 هاصتال مضل لع ينم ىينم لعف : وبنك . ةيفاتتتسا : واوا: اويذكو ©

 فذحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب
 . اوأر ام اوبذك يأ هيلع لدي اهلبق ام نأل ًاراصتخا اهروعفم

 اوهأ .اهبارعا برعتو «اوبذك» ىلع واولاب ةفوطعم : مهءاوهأ اوعٍبتاو ©

 . ةفاضالاب

 رمأ . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ةيفانئتسا واولا : رققسم رمأ لكو ©

 «لك» ربخ : رقفتسم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . اهيلع رقتسي ةياغ ىلا ريصي نأ دب ال يأ . ةمضلاب عوفرم

01 0-2 

 3 1 ريفا ل :فبجدتو

 مسق باوج يف ةعقاو وأ ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا . ةيفانئتسا واولا : دقلو ©

 . قيقحت فرح : دق . فوذحم 1

 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مهاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهءاج ©

 . ةيلاخلا نورقلا ءابنأ عدوملا نآرقلا نم يأ ءاجب رورجنو راج : ءاينألا نم © :

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: سجدزصم هيفام « 1
 راج : هيف . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو لعاف

 ام يأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رجدزم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو
 يف ال ريدقتلا يف هل هلوعفم مسا مكح لعفلا ردصم مكح نأل راجدزا هيف
 . ظفللا
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 © ذك ايتو 04

 نك ١ ةيدطت فولع ادعم رخ را هام نب لذي: ةقلأب ةمكح 8

 : . اهتياغ ةغلاب يأ «ةغلاب» لعافلا فذحو

 ةركن نوكت وأ . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا : ءافلا : رذئلا نغت امف ©

 لعبف : نفت . ردنا ينعتءانغ يأف يل نخب بصن لع يف ةييشا يعم

 ًاطخن ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلا هعفشر ةمالعو عوفرم عراضم

 . لصولل تفذح دق نوكت نأ زوجيو اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءاقتكاو اراصتخاو

 .: رذنلا ةعامج ىنعم ىلع لعفلا ثنأو . ةمضلاب عوفرم لعاف : رذنلا

 © ٌروَوَك 3 5
 رذنلا مهعفتي الف : ىنعمب ليلعتلا انه ديفت ةيفانثتسا : ا: مهنع لوتف ©

 1 فرح هزخخآ فذح ىلع ينبف رمأ لعف : را ا نورذتملا

 رج فرح .: نع . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم زيمض لعافلاو ةلعلا

 : . ٠ كلوتب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض «مهاو

 . ةدراولا نوجرخيب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم نامز فرظ : عادلا عدي موي ©

 : لعفب ًابوصنم سا نوكي وأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف . عدي . ركذأ : هريدقت فوذحم

 ' لعاف : عادلا . لصوللو ًاراضتمخاو ًاطخ ةفوذحملا واولا ىلع لقشلل ةردقملا

 ْش ا ءافتكا ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفربم

 ءيشل - تعن - ةفص ': ركن .. وعديب قلعتم رورجيو راج ؛ ركذ ءيش ىلإ ©

 ١ ركنم ءيش .ىفإ ليفارسا وعدي موي يأ . ةرسكلا اهزج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . :ةمايقلا موي لوه وهو سونفنلا هركنت عيظف

 ا



 ص 0 1م نو أ 7 - م - 22و اه 0-001

 اهبصن ةمالعو ةيوصنم ؛نوجرفيا ريمصف نم لاح مهرا عب ًاعشخ ©

 مهراصبأ نعشخي ىنعم ىلع وأ «ًاعشخ» لعفب عوفرم لعاف : . ةحتفلا

 ٠ دحاو لعفل نيلعاف دارياب . ثيضارلا ينولكأ ةخل ىلع يأ « ل

 «مهاو . هنع الدب «مهراصبأ» نوكتو مهريمض «ًاعشخا يف نوكي نأ زوجيو
 . ءالذأ يأ . ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض

 توبشب عوفرم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف: ةلمجلا : نوجرخي ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . روبقلا نم يأ . نوجرخيب قلعتم رورجمو راج : ثادجألا نم ©

 فرح : نأك . ةيناث لاح بصن لحم يف: ةلمجلا : يشتنم دارج :مهنأك ©
 مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو . هيبشتلا ىنعمب لعفلاب هبشم

 ةعوفرم دارحل - تعن  ةفص : رشتنم . ةمضلاب عوفرم اهربخ : دارج «نأك»

 . اهلثم

2 0 2 
 © ريع ءنيززكا فيتا كايد /

 نيرظان وأ مهقانعأ يدام نيعرسم ىنعمب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو
 ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو نيعطهمب قلعتم رورجمو راج : عادلا ىلا .هيلا

 ًاراصتخاو ًأطخ ةفوذحملا

 : نورفاكلا . ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : نورفاكلا لوقي ©

 نم ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف: ةيمسالا ةلمجلا : ريسع موي اذه ©
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 ْ ءالملا ني: مني. 0

 مك اندتعاو ذكي و
 هج ريفر روحي واوواكتع ليعأو دك جور ري

 يلا ا وس عجارت  ةرثك روس يف تيرصأ حون .موق مهلبق تبذك ©
 ه1 1 . ةرشع.ةيناثلا

 : مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . بيقعتلل ةفطاع ءافلا : انديع اويذكف ©

 , .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 : يتيم لصتم ريمض هاناو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنطن هب لوعفم : دبع

 : اويذكف اوبذك : ىنعمب . ًاحون يأ . ةفاضالاب رج .لحم يف نوكسلا ىلع

 يل تيياك : ىنعف لع دأ بيذكت دقع ىلع ًابيذكت هوبذك يأ : اندبع

 . لسرلا ةلمج نم هنأل اندبع اوبذكف لسرلا حرن

 :.نونجم .٠ اببارعا برعتو: «اوبذك» ىلع واولاب ةفوطعم : نونجم اولاقو ©

 لخت يف ؛نونجم وها ةيمسالا ةلمجلاو نوئجم وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ

 1 .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 يف ةيلعفلا ةلمجلاو ...رجدزا دقو يأ «دق» فذعخب . ةيلاح واولا : رجدزاو ©

 بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف .يهو لاح بصن لحم
 تبهذو :نجلا هترجدزا دقو يأ . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 . هبلقب تراطو هبلب

 رم نر وو 2ث كرس ا

 2*8 رهف بولْممْنابراَدَم ٠
 نق لردع لم ب نيل اعد . ةيببس ءافلا : هير اعدف ©

 هبب لوعفم : هبر . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل

 . ةفاضالاب رج لحب يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 0 ا



 - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : بولغم ىنأ ©
 ىدحا تفذحو «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض

 «نالو ةمضلاب عوفرم اهربخ : بولغم . لامعتسالا ةرثكلو ًاراصتخا نينونلا

 ينبلغ : ىنعمب . اعدب قلعتم لوؤملا ردصملا - رورجملاو راجلاو بولغم

 ينم اوعمسي ملف يموق

 لسوتو ءاعد لعف : رصتنا . ليلعتلا انه ديفت ةيفانهسا ءافلا : ىيصتناف ©

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب |

 . مهيلع هثعبت باذعب مهنم مقتناف يأ

 اس 1 ا

 انبجتساف : ريدقتب فوذحم ىلع ةفوطعم : انحتف . ةفطاع ءافلا : انحتفف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو انحتفف ة هانرظنف يأ هئاعدل

 . لعاف

 فاضم : ءامسلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءامسلا باوبأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا

 ءامل تعن  ةفص : رمهنم . انحتفب قلعتم رورجمو راج : رمهتم ءامب ©

 . بصنم يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 ١7 ردك 1عْاَوَل 2 الاي ©

 «ءامسلا باوبأ انحتف» ىلع واولاب ةفرطعم : ًانويع ضرألا انرجفو ©

 : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زييمت : ًانويع . اهبارعا برعتو
 نويع انرجفو : لوقلا نم غلبأ وهو رجفتت نويع اهنأك اهلك ضرألا انلعجو
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 : ىلا لماعلا ةبسن تزيم انهو «ًابيش سأرلا لعتشاو» :ىلاعت هلوق لثم . ضرألا
 ! ."لضروألا نويع انرجفو : ريدقتلا ذا . هب لوعفم زييمتلا اذه لصأو هلوعفم
 . ةلمجلا وه هيف زيبمتلا بصانو

 ! ىلع ينبم نضام لعف : ىقتلا . فطع فرح يهو ةيببس ءافلا : ءاملا ىقتلاف ©
 1 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ءاملا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 7 يوايسلا ءاملا نم ناعونلا يأ ضرألاو ءايسلا هايم ينعي . نآملا يأ
 : ١ . يضرألاو

 ' : ردق . قيفحت فرح : دق . ىقتلاب قلعتم رورجمو راج : ردق دق رمأ ىلع ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ٍضام لعف

 ' رمأ ثادحا ىلع : ريدقتلا . ًاراصتخا لوعفملا فذحو . وه هريدقت ًازاوج
 . هنأ حوللا يف ردق رمأ ىلع وأ ءاش فيك هللا اهردق لاح ىلع وأ ٠ هللا هردق دق

 | ةفلص رج لع يف يدق دنا ةلمو . نانوطلاب حرن موق كاله رهو نوكي

 ف رياك طالع كحك

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لمح . ةفطاع واولا : هاثلمحو ©
 ' ريمض ةاهلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو
 ٠ . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ! رورحم هيلا فاضم : حاولأ . لمحب قلعتم رورجيو راج : حاولأ تاذ ىلع ©

 ' يتلا تافصلا نم يهو ةئيفسلا يف هانلمحو يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . اهادؤم يدؤتو اهبانم بونتف تافوصوملا ماقم موقت

 وهو (راسد» عمج يهو . اهارعا برعتو «حاولأ» ىلع دارا ةفوطعم : رسيدو ©

 ش . رامسملا
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 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : يرجت ©

 بصن لحم يف «يرجت» ةلمجو . يه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . حاولا تاذ اهفصوب تفرع اهتأل ةنيفسلا نم لاح

 وأ ةرومأم يرجت : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : انثيعأي © :

 ريمض «انالو انرمأب وأ انظفحبو انم يأرمب يرجتب قلعتم وأ . اننيعأب ةظوفحم
 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 امو ءامسلا باوبأ حتف نم مدقت امل  هلجأ نم وأ  هلجأل هل لوعفم : ءازج ©

 نأ زوجيو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ءازج كلذ انلعف يأ : هدعب

 . فوذحم لعفل  ًاردصم ًاقلطم ًالوعفم نوكت

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح ماللا : نمل ©

 . ءازجب قلعتمرورجملاو راجلاو ماللاب

 : ناك . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : رقك ناك ©

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف 00
 ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : رفك

 . «ناك» ريخ بصن لحم يفارفكا ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 و 3س 117 1

 ١ يل اف عدو ©
 مسق باوج يف ةعقاو وأ ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانعتسا : واولا : دقلو ©

 . قيقحت فرح : دق . فولحم

 ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ةيآ اهاثكرت ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 لاح : ةيآ . ةلعفلا وأ ةئيفسلا ىلع دوعي هب لوعفم بصن لحن يف نوكسلا

 كك



 '. اهب ريتعي ةريعو ةظع اهانلعج يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم

 : نم . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانثتسا ءافلا : ركدم نم لهف ©

 أنتم هلأ لع الع عفر فل رورج مسا: ركدم . لاو رج فرح 1

 9#. راو لعلك ١ ١ م 1 - ا
 | يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك رظناف يأ : ةيفانثتسا ءافلا : فيكف ©

 : : ٠ ش . مدقم («ناكا ربخ بضن لحم

 , عيفرم ناك١ مسا : يباذع . حتفلا لع ينبم ضام لعف : يباذع ناك ©

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب

 . يراذناو : ىلعمب . اهبارعا برعتوأ «يباذع» ىلع واولاب ةفوطعم : رذكو ©

 , ةرسكلا تيقبو تايالا لصارفل ةاععارس اطخ ءايلا تفذنح يرذن.: اهلصأو

 1 . راذنإلا وهو ريل عج يهو . اهيلع ةلاد

 همس و

 # راف ]فرسة هن م ا /
 اوففم : نآرقلا . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعا ثرعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 : اثرسيب قلعتم رورجيو راج : ركذلل .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 ْ . مني عنب نم لهف ظفسلاو اعتالل هنلهس ىنعمب

 2 را ف 5 2

 اهل لبع أل ةنكاسلا ثينأتلا ءت ءانلإو حتفلا لع ينبم ضام لعف : داع تبذك ©

 .اهوعفم فذحو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لغاف : داع . بارعالا نم

 . اهيناد وه يأ .مولعم هنأل ًاراصتخا

 اا



 . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : رذئو ىباذع ناك فيكف ©

 © ريتش رخ دك اصر كيما 2 ا را

 بصن فرح نا «تلصف» ةروس نم ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اناو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو
 «نا) ربح عفر لحم يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «نا» مسا بصن لحم يف

 ةفص : رمتسم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :.سحن

 . جرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم مويل - تعن -

 ٠ رَيئزفْناَل كركوك ©
 يف وأ ًارصرص ًاحيرل - تعن  ةفص  بصن لح يف : ةلمجلا : سانلا عزنت ©

 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : عزنت . ةصوصحخم ةركن اهنأل اه لاح بصن .لحم

 : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : سائلا . ةمضلا هعفر

 . مهنكامأ نم سانلا علقت

 لاثمأ مهعلقت يأ . لاح بصن لحيف : ةهبشملا ةلمجلا : زاجعأ مهنئأك ©
 . لاحلا هذه يف ضرألا ىلع طقاس يأ . هسراغم نم علقنم لخن عوذج

 لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مهاو . هيبشتلل لعفلاب هبشم بصن فرح :نأك
 ريسفت يف ءاجو . ةمضلاب عوفرم اهربخ : زاجعأ . « نأك ١ مسا بصن

 ىلع فاكلا نوكتف لخن زاجعأك مهكرتتف سانلا عزنت : ىنعملا :يربطلا

 ًالاح يأ فوذحملا لعفلاب بصن لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم اًيسا ىنعملا اذه
 . مهنم ْ

 : رعقنم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : رعقنم لخن ©

 ةفصلا تءاجو . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لخنل - تعن  ةفص
 . اهانعم ال «لخن» ظفل ىلع ركذم

 مل 7” لا] ا
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 . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 دسك 2

 ١ ركن ف اهنا ©
- 

 . ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 . تبذكب قلعتم رورجمو راج : ذنل اب . ةرشع ةئماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 * َرشسورَسَو ديم يا "ع
 ”واوب هلاصفال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع ءافلا : اولاقف ©

 1 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 ,هبصن ةمالعو «هعبتنا هدعب ام هرسفي رمضم لعفب بوصنم هب لوعفم : ارشبا «
 0 . ماهفتسا ظفلب راكتا ةزمه ةزمهلاو . ةحتقل

 لل ب لع اسال ةمدكل ةنصأ قام رررجو راج: ادحأو اذه 8

 . اهلثم ةبوصنم ارشبل - تعن  ةفص : ادنحاو

 ؛لعف : يهو . بارعالا نم اه لحم ال ةسفم : ةيلعفلا ةلمجلا : هعيتن ©

 : :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عورفرم عراضم
 ْ . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو نحن

 ريمض هأناو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: اذإ انإ ©

 '«نآ) مسا .بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم

 ب



 ال باوج فرح : اذا . لاعتسالا ةرثكل ًاراصتخا نينونلا ىدحا تفذحو
 . هل لمع

 راج : لالض يف  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : رعسو لالض يفل ©

 برعتو «لالصض# ىلع واولاب ةفوطعم : رعسو ؛نا» ربخب قلعتم رورجمو
 . نونجو  كاله عايض يفل : ىنعمب . اهبارعا

 © رق بآكوفْإب ايي حلقلك 4 سو ؟ راس ورأ 0 ياسو 2 م مق 4
 ينبم ضام لعف : يقلأ . ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : هيلع ركذلا يقلآأ ©

 .ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان :ركذلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 . يحولا هيلع لزنأأ يأ . يقلأب قلعتم رورجتو راج : هيلع

 لصتم ريمض ؛ ان ١ و ركذلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راج : انئيِب نم ©
 انئيب نم يحولا هيلع لزنأأ يأ . ةفاضالاب رج لحم يف  نيملكتملا ريمض -
 . ةوبنلاب رايتخالاب هنم قحأ وه نم انيفو

 هيلع لزني مل ال يأ . هل لمع ال فانغتسالل بارضا فرح : باذك وه لب ©
 .أدتبم عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه .باذك وه لب
 . ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : باذك

 . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم باذكل  تعن  ةفص : ىشنأ ©

 ١ ١ 22/[بككارتادع وطمس ©
 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًادغ نوملعيس ©

 : نيسلا . . نوملعيس : هلناحبس هللا لاق يأ . . لاق هريدقت فوذحم لعفل

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي  فيوست  لابقتسا فرح
 ىلع بوصنم نامز فرظ : ًادغ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . نوملعيسب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا

 ل7065



 .ةوملعيسل هب لوعفم بصت لع يف : ا دا ش

 - تعلن - ةفص : رشألا ١ . ةمضلاب عوفرم «نم ربخ ربخ : ١ باكل . .ًانكبم عفيف

 ٠ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذكلل

 5-5 د و راين اكو
 ينبم لصتم ريمض «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اولسرم انا ©

 ًاراضنتخا نينوئلا ىدججا تفذحو «نا» مسا بصن ل يف نوكسلا ىلع

 ملاسا ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : اولسرم .. لاعتسالا ةرثكلو
 : . ةفاضالل ًافيفخت نونلا تفذحو

 يو ديك م موو
 ١ ةرسكلا رج ةمالعو ةفاضالاب رورجن هيلا فاضم : مهل ةنتف ةقانلا ©

 قلطم .لوعفم وأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  هلجأل هل لوعفم :ةنتف

 ماللا . مهانيلتبا يأ ةنتف كلذب مهانتف : ريدقعب فوذحم لعفل  ردصم

 قاعتم دورجلاب داكار ماللاب رج لع يف نيئانلا ريمض ةمهلو رج فرح

 . ةلثف نم ةفوذحم ةفصب

 لعافلاو نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : بقترا . ةيفانعتسا ءافلا : مهبقتراف ©

 ابضن لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 0 . مهرظتناف : ىنعمب هب لوعفم

 ىلع .ربصاو : ىنعمب . اهبارعا برعتو «مهبقترا) ىلع واولاب ةفوطعم : ريطصاو ©

 الا ا . لجغت الو مهاذأ

 م 0 1 0 ةرتق

 يق افاب ةوكس لس يس ا ءيبن ٠ . ةفطاع واولا : مهثينو ©

 ,هب لوعفم بصن لح يف نييئاخلا ريمض «مهاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 تر



 «نأ» مسا : ءاملا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ةمسق ءاملا نأ ©

 مهنبي موسقم : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم اهزبخ : ةمسق . ةحتفلاب بوصنم
 . موي برش مهو موي برش اه

 وأ ةمسقب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم  ناكم فرظ هيف لوعفم : مهئيب ©
 : لاقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . امل ةفوذحم ةفصب

 . ءالقعلل ابيلغت : مهنيب

 رورجم هيلا فاضم : برش . ةمضلاب عوفرم أدتبم : يضقحم برش لك ©
 . ةمضلاب عرفرم « لك  ربخ : رضتحم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةقانلل وأ مهل روفحم : ىنعمب

 4» يَ لكك هاَصان داق <« 4
 رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اودان . ةيفانثتسا : ءافلا : اودانف ©

 ريمض واولا .اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلآلا ىلع 1

 . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 نييئاغلا ريمض '"مه#و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهيحاص ©

 . ةفاضالاب رج لحن يف |

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ئطاعت . ةيببس ءافلا : ىطاعتف ©
 فذحو . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا
 . فيسلا لوانتف وأ ةقاثلا لوانتف يأ ةقانلا ىطاعتف يأ ًاراصتخا لوعمملا

 ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو ؛ىطاعت» ىلع ءافلاب ةفوطعم : رقعف ©
 . اهحبذف يأ . ةرهاظلا

 ا
 © رو نإَع 2 م. ٠

 . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©
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 هللا ينط ١”
 ؛ يضاف لعف : اوناك . ةيببس ءافلا . ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برحت ©

 ' لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 : حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عقر

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميشه «ناكا١: ربخ بصن لحم يف

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رضتحملا . كاضم وهو ةرسكلا

 ٍسباي شيشح وأ رجش : رظنحم ميشهو ليريجت ةحيص:: :ةحيصلاو . ةرسكلا

 ا . مشهتيف مئاهبلا هؤطوتت

 2 ريفر هزل هنا 0
0 

 . ةرشع ةعباسلا ةميزكلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ظ ه5 رْذبلَو طوأرموك تيك مدع 4 رك 020
 اةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : طول . ةرشع ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ارورجنو راجل : رذنلاب . ةعاىملا ىنعم يلع لعفلا ثنأو ةرشكلا هرج ةمالعو

 تبذكب قلعتم

 رمت ال17 يلم *
 8 0 عسا ةميركلا ا ف تيرمأ ًايصاخ مهيلع انلسرأ اذإ ©

 اير ينأ . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا لوعفملا فذحف ًابصاخ ًاحير يأ

 : . ىصخلا يأ ءابصخلا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم الإب ىنثتسم : لآ . ءانثتبسا ةادأ : طول لآ الإ ©

 دس ١5"



 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : طول . قاضم وهو

 . نكاس هطسوأ يئالث هنأل فرصنا يمجعأ مسا

 ٍضام لعف يهو لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : رحسب مهانيجن
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . اب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 يأ : رحس . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض مهتو لعاف عفر لح

 ال اهنألو ةركن اهنأل ةملكلا تفرصو . انيجنب قلعتم رورجيو راج : رحس يف

 ريخنألا سدسلا وهو ليللا نم عطقب : ىنعمب ًافرظ تسيلو ًائيعم ًاموي ينعت
 . هلم

 > ف نورإ كاة 0
 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم : ًاماعنإ نأ هل لوعفم : اندئنع نم ةمعن ©

 لصتم ريمض «اناو . ةمعنل فوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : دنع نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لوعفمل ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©

 اذ . كلذ لثم ءازج يزجن : ريدقتب هنع ةبئان وأ فوذحم  ردصم - قلطم

 فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . ءاجنإلا كلذ لثم يأ باطخلل

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يزجن ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 :ركش . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ركش نم ©
 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 افرعفم فذحو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ركش» ةلمجو

 . هتعاطو هنايياب هللا ةمعن ركش نم يأ . هرسفي هلبقام نأل ًاراصتمخا
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 2 5و وع 2و هع

 هج را أورام مق ظيمهر نأ دمإَو 1 "٠
 ٠ دوكوتلاو ءا ءادتبالا م مالا ةيفانئتسا : دا مه رذنأ دقل لو ©«:

 بضت لع يف نيبئاغلا ريمض «مهدو ل وم ًاناوج

 ؟لصتم ريمبض «اناو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب.لوعفم : انتشطب ©

 . ١ باذعلاب انتذخأ : ىنعمب . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 نذعتلل ردقملا.حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اورامت . ةيفانئتسا ءافلا : اورامتف ©

 :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع

 كا . اوبذكف يأ . ةقراف فلألاو

 : ريدقتلا ةفوذحم لاحب قلعتم وأ .'اؤراتب قلعتم رورجبو راج : رذنلاب ©

 د اس ل 01

 00 راك ادعو يد :نهيلاتمت روك افت 1 77

 هلاضتال مضضلا ىلع ينبم ضام لعف : ودوار . تبرعأ : هودوار دقلو ©

 لصتم ريمبص ءافلو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؤاولا . ةعامجلا واوب

 | .٠ مهميلستب هوبلاط دقلو يأ . هب لوعفم بصن لحم ؛يف مضلا ىلع ينبم

 رج لع يف لصتم ريمض ءاقلو هردوارب قلعتم رورجو راج : هفدض نع ©

 . ةكئالملا مهو ةفويض' يف يأ . ةفاضالاب

 ىلع ينبم ضام لعف : : سمط . ةيببس . ةفطاع ءافلا : مهتيعأ انسمطف ©

 عفر لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 نيمض. «مهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفسم : نيعأ . لعاف

 كرا



 هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . ةفطاع ءافلا : اوقوذف ©:
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض راولا. ةسمخلا لاعفألا نم

 وأ . مهل اتلقف : هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم بصن لح يف «اوقوذ» ةلمجو
 . ةكئالملا ةنسلأ ىلع اوقوذ محل تلقف

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رذنو يباذع ©

 يف لصتم ريمض ءايلاو ءايلا لجأ نم اهب يتألا ةكرحلا اهروهظ نم عنم ءايلا
 يأ . اهبارعا برعتو «يباذع» ىلع واولا ةفوطعم : رذنو . ةفاضالاب رج لحم

 تيقبو تايالا لصاوفل ةاعارمو ًاراصتمخاو ًاطخ ءايلا تفذحو يرذنو

 . اهيلع ةلاد ةرسكلا

 © وك بكور هصدَفَو 1 09 ركل د د
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حبص . تبرعأ : ةركب مهحيص دقلو ©

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : ةركب
 يأ . ًافرظ تسيلو ًاينعم ًاموي ينعت الو ةركن اهنأل ةملكلا تفرص « ةحتفلا

 . راهنلا لوأ

 باذعل  تعن  ةفص : رقتسم . ةمضلاب عيفرم لعاف : رقتسم باذع ©

 . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعرفرم

 كر لس كا د2

 9 رد 3
 . نيثالثلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ © .

 منول كد اَوفآدَسدلَو ١ 2 تل ا ا را
 . ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 كر نا



 ا

 ْش ذل نوف لا ءءاَجدَعلو < ١

 لا

 0 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم مدقم هب

 ' ؛ ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نوعرف ©
 . ةفرعملاو ةمجعلل ْفرصلا نم عونمم هنال

 نم امو نورعو ىسوم مهو ٠ ةمضلا هعفر ةمالعو يفرم لعاف : رذخلا ©

 : . راذنالا وهو. ,ريذن عمج وأ ءايبنألا

 هه رد رعت تاكلني 1

 ل ا ويف

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ' ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو : اوبذكب قلعتم رورجبو راج : اهلك انتايآب ©

 ,ةمالعو اهلثم ةرورجم تايالل دئيكوت : لك . ةفاضالاب زج لحم يف نوكسلا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « اه »و . ةرسكلا هرج

 ْ . ةفاضالاب

 .انب .هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ .ةيببس ءافلا ؛ مهانذخاف ©

 ,.ريمض ١ مه »و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو

 ا . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  قلطم لومعفم : اردتقم زيزع ذخأ ©

 ال يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم .: زيزع . فاضم

 يأ ةرسكلا هرج ةمالعو اهلثم رورجم زيزعل - تعن ةفص . . ردتقم . بلاغي
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 00 2 هوو 57

 9 دارا أمل نسرح 0 7

 ا ا مكر

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . رج فرح : مككلوأ نم ©

 عيب ةمالع ميئار باحخلا فاعلا - ريخب 3 ريخب قلعتم رورجلو رامجلاو نمب

 نيدودعملا رافكلا كتلوأ نم لضفأ ةكم لأ اي مكرافكا : ىنعمب . روكذلا

 يف ةناكمو ةوق ريخ مهأ يأ . نوعرف لآو طولو حلاصو دوهو حون موق
 . مهنم رش لب كتلوأ لثم مكرافك ىنعي . ًارفك لقأ وأ ايندلا

 ريخب قلعتم رورجيو راج : مكل . فطع فرح «ةلصتملا» مأ : ةءارب مكل مأ ©
 يأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةءارب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم

 . باذعلا نم ةءارب ةكم لهأ اي مكيلع تلزن مأ

 . ةمدقتملا بتكلا يف يأ . ةءاربل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ريزلا يف ©

 5 رو يا 7 ف م
 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . فطع فرح : نولوقي مأ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 عيمجل - تعن - ةفص : رصتنم . ةمضلاب عوفرم نحنا ربخ : عيمج .أدتبم
 . اهانعم ال «عيمج» ظفل ىلع ةدرفم ةملكلا تءاجو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةيمسالا ةلمحلاو رصتننس عمتج

 ا 7ا/ل



 0 9 5 1 أ

 .عياضم لع ١ مزهب - لابقتسا -:فيوست فرح نيسلا : عمجلا مرهيس ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : عمجلا . ةمضلاب عوفرم لوهجملل .ينبم

 .ذوتلا توبثب :عرفرم عراضم لعف : نولوي . ةفطاغع واولا : ريدلا نولوبو ©

 'ةمالعو بوضنم هب لوعفم : ربدلا ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 : ,لوقلاو رابدألا نولوي يأ ةعايجلل ةيآلا يف وهو رهظلا يأ: .. ةحتفلا هبصن

 ا . نومزهني يأ .. برغل نع ةيلنك ميركلا

 دمك هَعاَشل اكرم نيؤتنماكلإ 6. را 56 كما اسس موو همة -
 ا ل ا مهدعوم ةعاسلا لب ©

 . نينكاسلا ءاقتلال «لب» رخآ رسكو ٠ باسحلل مهثعب مويب نودقتعي ال مهنا

 . ةمضلاب فرم «أدتبملا» ربخخ : دعوم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةعاسلا

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض («مهاو

 .ةمالعو . اهبارعا برعتو «مهدعوم ةعاسلا» ىلع ةفوطعم : ىهدأ ةعاسلاو ©

 مضطر ةمانيقلا لب يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا (ىهدأ) عفر

 1 . مهتميزه نم عظفأو دشأ يهو

 ةمضلا اهعفر ةمالعو اهبارعا برعتو «ىهدأ» ىلع واولاب ةفوطعم : رمأو ©

 ! . رسألاو لتقلاو ةميزه لا نم ًاقاذم رمأو يأ . ةرهاظلا

 ظ © يشع اكَصْف يل 0 وو ا ا ل
 اهمسا : نيمرجملا ٠ لعفلاب هبشم دييكوتو بصن فرلح : نيمرجملا نا ©

 ,٠ درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
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 لالض يف وأ كاله يف يأ «نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : رعسو لالض يف ©

 . اهبارعا برعتو «لالض» ىلع واولاب ةفوطعم : رعسو . ايندلا يف قحلا نع

 . ةرخآلا يف نارين وأ ةججأتم نارين يف يأ

 رودهر ظط 4+ اودع رت س2
 © رقمرسم أ وقود مههوجم [اعراتلا ذوب م

 وأ .رعسب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موي ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةلمجلاو ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم

 نرنلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : راثلا يف نويحسي ©

 قلعتم رورجمو راج :رانلا يف . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو

 .٠ نونبحسيب

 «نوبحسي» ريمض نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مههوجو ىلع .٠

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 بصن ةمالعو نيثالشلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : سم اوقوذ ©

 . ةرهاظلا ةحتفلا «نسم»

 هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رقس ©

 هترفس نم . منهجل ملع مسا ةملكلاو ثينأتلاو فيرعتلل فرصلا نم عونمت

 . هتحول اذا هترقصو رانلا

 ٍردفَسم 1-10 ا عا

 لي ل يش هنا قاب هش يكول سل كح: هو لك انا ©
 ةرثكلو ًاراصتخا نينونلا ىدحا تفذحو اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 انا يأ . رهاظلا هرسفي رمضم لعفب بوصنم هب لوعفم : لك . لاعتسالا

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ردقب ءيش لك انقلخ

 . ةرسكلا
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 ال ةيريسفت نوكت نأ زوجيو «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هانقلخ ©

 ١ ضام لعف يهو «ءيش لك انقلخ انا» ةرمضملا ةلمجللا «نا» ريخو ال لحم

 | لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصتمريمسض ةاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 : . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر

 ! يف ًايوتكم وأ امكحم ًاردبقم ىنعمب . لاح بصن لحم يف رورجبو راج : ردقب ©

 1 . ظوفحملا حرللا

 2 را في11 و
 ١ عوفرم أدتبم : رمأ . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسإ : واولا : انرمأ امو ©

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اناو . ةمضلاب

 ١ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةدحاو . اه لمع الر صح ةادأ : ةدحاو الإ ©
 . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا فذحف ..ةدحاو ةملك الا يأ

 | عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب ب مسا فاكبلا : ىصيلاب حملك ©

 : حمل «ةدحاو» نم ًالدب نوكي وأ «ةملك» فوذحملا فوصوملل ةيئاث ةفص

 ' روزجمو راج : رصبلاب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 : ءينث نيوكت دارأ اذا هنأ ينعي نك : هلوق يأ . حمل نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 . هنوك ثبلي م

 و رفرف 1 0هنا تسل اكامارتلو ١
 ' بوضنم هب لوعفم : عايشا . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بازعإ برعت © '

 ' ىلع. ينبم نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا ةحتبفلا هبصن ةمالعو

 ,رفكلا يف مكهابشأ يأ روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا

 . مم ْ ألا نم
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 ١ ثلا اوفو كو ©
 © فاضم : ءيش . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك .ةيفانئتسا : واولا : ءيش لكو

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ .

 © يهو لكل ةفص عفر لح يف وأ ءيشل ةفص رج لحم يفةيلعفلا ةلمجلا : هولعف
 لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . لعاف عفر .

 يف ظوفحمو لجسم : ىنعمب . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : ريزلا يف ©

 . ةظفحلا نيواود

 © 1ك رك ربص لو 0+

 ةفوطعم : ريبكو .اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةيآلا ©

 عوفرم اريغص لكف ربخ : رطتسم . اهبارعا برعتو (ريغص» ىلع واولاب
 نئاك وه ام لك نمو لامعألا نم ريبكو ريغص لكو : ىنعمب . ةميفلاب

 . حوللا يف روطسم

 2 ٍرَسَو تنجو يقلد 0:
 يف ريبكلا قرافلا ةظحالم عم نيعبرألاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 نع دحاولاب ربع دقو . راهتألا دحاو : رهنلاو . رابغأو يأ ؟رهغاو ىنعملا
 . سنجلا مساب ًايفتكم عمجلا

 . نال ٍناث ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلا نم ةلمجلا ةبش : قدص دعقم يف ©

 ل7”



 : ناكم يف يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : قدص

 نم دحاو لكل أل درعق عضارم يف يأ قدص دعاقم يف : ريدقتلا . يضرم

 1 : 1 « عضاوما رهو فاضملا فذح دقو دوعق عضوم نيقدملا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : ردتقم كيلم دنع ©

 ! فاضم * كيلم .. رداق كيلم دنع نيبرقم يأ نيقتملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم
 ! -تعن - ةفص : ردتقم . ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةفالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ

 ١ . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم كيلم

26 3 

755 



 ارث

 لمتلا ١
 واي لو فل رب ةلكلا تي ةسضلب عفر انعم نمل ©

 . ظفللا :

 7 2ص كَ

 ١ َناَوَفَلاَمََع ©
 © ينبم ضام لعف : ملع . لوا ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمسجلا : نآرقلا ملع

 هب لوعفم : نآرقلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
1 

 هدعب ام نال ًاراصتخا لوالا لوعفملا فدحو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنتم

 . نآرقلا ناسنالا ملع يا . هيلع لدي

 نسل ١
 - رب دعب ريش ناث ربخ عفر لحم يف يهو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ديدعتلا طمن ىلع اهئيجمل فطعلا فورح نم رابخالا هذه تلخ دقو

 . دمحم ميركلا لوسرلا وأ مدآ وه ناسنالاو

 هال

 © َنَيناَدَبَع :
 دعب ربخ ثلاث ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو . يناثلا ةميركلا ةيآلا بارصإ ب برعت ©

 مضلا ىلع ينيم لصتم ريم ءافلاو «نمحرلا' أدتبملل ةفدارتم رابسخا يأ -
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 0 ناهز ه

 ىلع واولاب فوطعم : رمقلاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رمقلاو سمشلا ©

 . ةمضلاب اًهلثم عوفرم «سمشلا»

 ا وا. نايبسحب نايرجي يا . فوذحملا ريخلاب قلعتم روزجمو راج : نايسحي ©

 ْ حجري ىف نر يعمي ادشبلا بخ عب لع يف دورجلاو راجل ةركي

 ا . يوس ريدقتو ياس نايسحب انطزاتمو

 - و رم تس وير

 00 3 ا 1
 . ةيلعفلا ةلمجلاو . واولاب اهيلع ةفوطعم اهنال ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 | نوثلا توبثي عوفرم عراضم لعف يهو أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نادجسي#

 .:لوقبلاك هل قاس ال ضرألا نم مجني يذلا تابنلا يأ «مجنلا» و

 ' ليقو . هقلخ ايف ىلاعت هلل ناداقني «نادجسيلا و . قاس هل يذلا «رجشلا» و
 8 ءاهسلا موجن يا امجنلا)

 كالو ا

 نارام صْوَو احر َمَصلاَو ١

 ' لعفب لاغتشالا ىلع بوصنم هب لوعفم : ءامسلا . ةفطاع راولا : ءامسلاو ©

 : . ةعوفرم اهقلخ ىنعمب ءامسلا عفرو : هريدقت هدعب ام هرسفي فوذحم

 ' هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبمأضام لعف : اهعفر ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض «اه) و وه

 نازيملا . هبارعإ برعيو « عفر » ىلع واولاب فوطعمم : نازيملا عضوو ©

 . ةحتتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
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 © نآيلاو وتظل م
 . ةمزاج ةيهان 2ال» و . هل لمع ال ريسفت فرح : نا : اهلصأ : الأ ©

 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عاضم لعن : اوغفطق ©
 لحم ال ةيريسفت «اوغطت ال» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم

 . الأب وا الثل : ريدقتب ةيردصم ؛نأ» نوكت نا زوجيو بارعإلا نم امل
 «نااو . بارعإلا نم ال لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اوغطت ال١ ةلمج نوكتو
 وا . الثل : ريدقت ىلع هل لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 ريدقتلاو عضوب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . ىلواو برعا ةرسفم «نأ» رابتعا يا لوالا

 اليكل وا اوزواجتت ال : ىنعمب . اوغطتب قلعتم رورجمو راج : نازيملا يف ©

 . نازيملا يف دحلا اوزواجتت

 لص لص 7 د بم .- س7 527

 *» ناريلل وريح الو سلا نزولاوميَلَو 4
 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوميقا . ةفطاع واولا : نزولا اوميقأو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسممخلا لاعفالا نم هعراضم نال

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نزولا . ةقراف فلالاو

 ردصمل - تعن  ةفص وا . لدعلاب يا اوميقأب قلعتم رورجمو راج : طسقلاب ©
 : ىنعمب لاح بصن لحم يف وا طسقلاب ةسبتلم ةماقا : ريدقتب فوذحم
 . نيلداع يا نيطسقم

 لعف : اورسخت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : نازبملا اورسخت الو ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فدح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :نازيملا .ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . نازيملا اوصقنت الو : ىنعمب

 758ه



 ٠١6 رن 2
 ٠ عضوي قلعتم رورجتو راج : مانالل ٠ ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 .٠ تاقولخملل وا قلخلل ءاملا ىلع ةوحدم اهضفحخو

 ١١ ممكن 5
 © اهيف ..«ضرالا» نم لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةهكاف اهبف :

 يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةهكاف مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج

 . هب هكفتي امم بورض اهيف

 : مايكالا ٠ . ةمشلاب اهم ةغرفرم لخشلل ةفص : .ةمضلااهعفر

 ! ةيعوالا تاذ : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةيرمثلا

 0 ايضا هدو 1
 .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم («ةهكاف» ىلع واولاب ةفرطعم : فصعلا وذ بحلاو ©

 ' نم اهنال 'واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةغوفرم بحلل - تعن_ةفص::وذ

 ١١ ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم «فصعلا» و ةفاضم يهو ةشمخلا ءامسالا

 . ماعنالا فلع وهو .سبايلا قرولا وذ بحللاو يا . ةرشكلا هرج ةمالعو

 , هب ىذغتي يذلا بحلاو يا . ةقرو ناحيرلاو عرزلا قاسإ : فصعلا : ليقو

 . لخنلا رمث نم

 . ةماقم هنيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذحف ناحيرلا'وذو يا : ناحيرلاو ©

 ' اذه ىلعو .. سانلا معطم وهز مشي يذلا ناحيرلا اهيفو : ىنعمب وه ليقو
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 قزرلا يا ناحيرلا اهيفو يا «ةهكاف» ىلع واولاب ةفروطعم ةملكلا نوكت ىنعملا

 .٠ «بحلا» لع ةفوطعم نوكت وا .٠ بللا وهو

 2 27 يم حلا

 مسا : يا . رج فرح ءابلاو . ليلعتلا انه ديفت ةفاتتتسا ءانفلا : ءالآ يأبف ©
 نابذكتب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم ماهفتسا
 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءالآ . فاضم وهو
 . يلإ : اهدرفم معن يأبف : ىنعمب

 ًاضيا فاضم وهو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : امكير ©
 ةمالع «ام» و ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 . ةينثتلا ىلع لاد فرح فلالاو دامع فرح ميملا وا ةينثتلا

 فلالاو ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نايذكت ©

 امجو . لعاف عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم - نينثالا ريمض - لصتم ريمض
 مانالا ةلالدب نيلقثلل باطخلاو بارعإلا نم اهل لحم ال ةيئادتبا «نابذكت»
 (ىبر ءالآ يأبف» ةلمج ترركتو  نالقشلا اها مكل غرفنس  هلوقو اهيلع
 نوكتل اهدع ةمعن لك نال ريركتلا اذه ةدئافو . تايلاتلا تايآلا يف «نابذكت
 .ناوا لك يف ةيسنم ريغ ةروكذم ناهذالل ةروصم بولقلل ةرضاح معنلا كلت
 راصتتخالا ةيغبو ةميركلا ةيآلا هذه يف تبرعا دق ةميركلا ةلمجلا نا ابو
 . اهبارعإ نود نم تايتآلا تايآلا يف اهنيودتب ىفتكيس

 « راك اصر امإالع 4
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ناسنالا قلخ ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناسنالا . وه هريدقت

 قلخ ريدقتب ناسنالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : لاصلص نم ©

 ل ”5الاد



 رج فرح «نم» و . لاصلص وه يذلا يا لاصلص نم هنوك ةلاح ناسنالا

 . سباي نيط نم يا «لاصلص نم و . هل زييمتو نانسنالا سنج نايبل ينايب
 ةمالعو فاكلاب رورجم مسا : راخفلا . هيبشتلل رج فرح فاكلا : راخفلاك ©

 ًاقلخ هريدقت فوذع قلطم لوعفمب قلعتم روزجملاو راجلاو ةرسكلا هرج

 | وهو لاصلصل ةفص رج يف «لثم» ىنعمب سا فاكلا نوكت وأ راخفلاك
 ' يثعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ًارورجم هيلا ًافاضم : راخفلاو فاضم

 ًالاخ بضن لحم يف فاكلا نوكي نا زوجي ىنعملا اذه ىلعو راخفلاك ثوصي

 . «توصيل زدقملا لعفلا ريمض نم

 ب مس و م

 2 ٍراكنث جاَكصو 2

 . نجلا وبا «ناجلا» و . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 :”نان نم .. هيف ناخد ال فاص بهل نم يا «جرام»أو . سيلبا وه ليقو

 . ٍنايب رج فرح «نم» و جرامل ةفضب قلعتم رورجو راج

 دك القاك “١

 . اهارعإ قبس ©

 © يلا ردو كرام
 , ..طابر هللا وا . بيوم يا مولعم هلال فون ًاددبس ريخ : نيقرشملا بر©

 رؤرخم هيلا فاضم. : نيقرشملا . ؛قلخ» يف ريمضلا نم الدب نوكي نا زوجيو

 ! مسالا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . ءاتشلاو فيصلا يقرشم يا . درفملا

 . اهبارعإ برعتو «نيقرشملا بر» ىلع واولاب ةفوطعم : نييرغملا برو ©
 . ءاتشلاو فيصلا يبرغم
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 ١3 نايلي جم ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيرحبلا جرم ©

 هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم .: نيرحبلا . وه هريدقت اناوج ْ

 يا امهلسرا : ىنعمب درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنشم
 . بذعلا رحبلاو حلملا رحبلا لسرا

 عراضم لعف يهو «نيرحبلا» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نايقتلي ©
 ىلع ينبم - نينثالا ريمض  لصتم ريمض فلالاو نونلا توبثب عوفرم

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

0 

 ه5 نايل حرمه ٠١

 وهو مدقم ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : خزرب امهنيب ©
 . ةينثتلا ةمالع «ام١ و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملو فاضم

 . زجاح يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :خزرب

 يف ةدراولا «نايقتلي» بارعإ برعت : نايغبي . اهل لمع ال ةيفان : نايغبي ال ©
 ىغبي الو ىغبني الو !ىيدح نازواجتي ال يا . ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا

 بصن لحم يف «خزرب امههنيب» ةيمسالا ةلمجلاو ةحزام لاب رخآلا ىلع اههدحا

 . نيرحبلل ةيناث لاح
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 . :اهبارعإ قبس ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نك
 ْ . نيرحببلا 'نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ٌقْلّْؤللا امهنم جرخي ©

 | و جرخيب قلعتم رورجمو راج : امههنم . ةمضلاب عزفرم عراضم لعف :.جرخي
 ' رابك ليقو . ردلا يا ةمضلاب عورفرم لعاف : ؤلؤللا . ٌةينثتلا ةمالع «ام»

 : . اههدحا نم يأ «اههنم» ليقو . ردلا

 . مجالا زرخلا يا . اهبارعإ برعتو اًلؤللا» ىلع واولاب ةفوطعم : ناجرملاو ©
 ' . ردلا راغص ليقو

 ' ارأر 2 1

 8# ناب جيرو أف 7١
 . ٌتبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ا
 © لق اند اهلاروفالو ؟ : 2 ا 2 ا هم 1

 ٠ : تآشنلا . «ىروشلا» ةروس نم نيثالثلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 ' ةأشنملا ةيراجلا نفسلا هلو : ىنعمب «نفسلا» فوصوملل ةيناث - تعن  ةفص

 اناا . عرشلا تاعرفرملا يا رحبلا يف

0 3 2 2 ْ 4 

 + نازك اعيولامقَف
 . اهبارعإ قبس ةرركم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 كرر



 © نااَهِلَءْبَط 7 اا ا درا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 وه وا رقتسا نم لك : هريدقت رمضم لعفب قلعتم رورجيو راج : نإف .اهيلع ©

 . بارعإلا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «اهيلع رقتسا» ةلمجو . اهيلع نئاك
 سيل ءائفلا دنع هنال ركذ امل رجي مل ناو ضرالا ىلع دوعي (اهيلع» يف «اه» و

 عوفرم «لك١ ربخ وهو . «كلاه» ىنعمب ناف . نكمتلاو رارقلا لاح كانه

 لقفل ءايلا نوكس : نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةملاب

 . ةركن صوقنم مسا ةملكلا نالو اهدعب نيونتلا نوكسو اهيلع ةكرحلا

 ا 0 ا

 هه مادو لك أوو كير هوقو <”
 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىقبي . ةيفائكتسا واولا : هجو ىقبيو © 1

 هعفر ةمالعو عوفرم لعاف :هجو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا

 . ةمضلا

 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : وذ كير ©

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو

 ءايسالا نم هنال واولاب عوفرم كبر هجول - تعن  ةغص : وذ . ةفاضالاب

 . ةسمخلا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ماركالاو لالجلا © 1
 .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورحب ؛لالجلا» ىلع واولاب فوطعم : ماركالاو

 ما ا ره
 © نايك رواجا

 . تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©
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 لت آ

 2 5 الزاد وهلا نما <

 يتيم لوصوم مسا : . مدقم هب لوعشم بصن لحم يف مضلا لع ينيم

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 وهوا دجو وا رقتسا هريدقت رمضم لعفب قاعتم رورجتو راج : ا

 ٠ بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا يف رقتسا» ةلمحو .

 لوعفم فذحو . اهبارعإ برعتو «تاومسلا» ىلع قواولاب ةفوطعم : راو

 ًاعيمج قلخلا هئاحبس هلآسي يا قايسلا نم مولعم هنال ًاراصتمخا يناغلا «لأسيل

 : . مهتاجاح ءاضق

 . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ  هينف لوعفم : موي لك ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : موي

 ىف أدتبم عفر لحن يف حتفلا ىلع ينبم لصنفنم عفر يمض : نأش ف وه ©

 ًاروما ثدحي نيحو تقو لك : ىنعمب (وه» ربخب قلعتم رورجمو راج : نأش

 : . ديدج نأش يف موي لك وه يا ًالاوحأ ددجيو

 2 نأ مكبر 6 ايو و

 . اينارغإ قيس ةميركلا ةيآلا هذه ©

 « نالت

 عوفرم عراضم لعف : غرفن .  لابقتسا  فيوست فرح نيسلا : غرفتس ©

 ىداتم : يا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو غرفنب قلعتم :رورجمو راج : هبا مكل ©
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 يف مضلا ىلع ينبم باطخلا ىنعم هنمضتل ىدانملاب ءافتكا ةفوذحم ءادن ةادأب

 . نينكاسلا ءاقتلال اهفلأ تطقس هيبنتلل ةدئاز ؛اه» و . بصن لحم

 اهنال فلالاب ةعوفرم ةدماج تسميلو ةقثشم اهمال يال -تعن_ةفص : نالقثلا ©

 درجتنس ىنعمب درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم ْ

 سنالا امه «نالقثلا» و . ديدهتلا ىنعم هيف ةراعتسا لوقلا يفو .٠ اكباسحل

 . اهبارعإ قبس ةميركلا ةيآلا هذه ©

 تاونكلاراقأ ناو نأ سمت 3 0 2

 © طاش وذل ا

 .- نالقثلا هيأ  ىلاعت هلوقل  لدبلا  ةمجرتلاك : سنالاو نجلا رشعم اب ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : رشعم . ءادن ةادا : اي

 : سنالاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نجلا

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «نجلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 : متعطتسا . نينكاسلا ءاقتلال هرخآ رسك مزاج طرش فرح : متعطتسا نا ©

 يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو نإب مزج لحم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم

 نأب بوصنم عراضم لعف : اوذفنت . بصان يردصم فرح : اوذفنت نا ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو
 «نا) و . بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا ؛نا» ةلص «اوذفنتا ةلمجو .ةقراف
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 ا ذافنلا :'زيدقتلا . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا

 ::نضرألاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا

 1 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 ' ءاقلاو .' نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مناج طرش باوج ةلمجلا : اوذفئاف ©

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوذفنا .  طرشلا  طرشلا باوج يف ةعقاو

 ' عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا
 0 :. ةقراف فلالاو لعاف

 ' لعف : نوذفنت . كاردتسالا انه ديفت ال لمع ال ةئيفان ال: نوذفئت ال ©

 أ قثعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض قاولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 ش ها . اوذفنت نا نوعيطتست ال مكنكلو

 1 قلعتم رورجمو راج : ناطلسب . اف لمع ال رصح ةادا : ناطلسي الإ ©

 0 . ةوقو ناطلسو ةجحب الا يا نوذفنتب

 © نازك جرو قف
 . 'تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . رس دس حا دم وو اه ]آ م 2ك 8

 © ناروتو كنتوش رم
 هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ظاوش امكيلع لسرب ©

 8 ةينثتلا 'ةمالع انام»او . لسريب قلعتم رورجمو راج : يلع . ةمضلا 1

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ظاوش

 رجب فرح:«نم» نال ظاوشل ةفصب قلعتم رورجيو راج : ساحتو ران نم ©

 يا . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ؛ظاوشا ىلع واولاب ةفوطعم : سانحنو ..ينايب
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 . ناخدو ران نم ثعبنم صلاخ بها.

 لعف : نارصتنت . ال لمع ال ةيفان : ال . ةيببس ءافلا : نارصتنت الف
 ىلع ينبم  نينثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 . ناعنتمت الف يا لعاف عقر لحم يف نوكسلا

 0 نا يف 5
 -نرربصض

 تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ه> ناهيك روت 66مل قأاَدَو
 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي املا فرظ : اذا . ةيفانئتسا ءافلا : اذإف ©

 ةميركلا ةيآلا يف هباوجو طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ
 . نيثالثلاو ةعساتلا يا ةيلاتلا دعب

 لعف : تقشنا . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ءعامسلا تقشنا ©
 رسكلاب تكرح اهل لحم ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضايم
 . ةمضلاب م ل : ءاهسلا . نينكاسلا ءاقتلال

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : . بيقعتلل ةفطاع ءافلا : ةدرو تناكف ©
 أ جالا ياا. ناو يه. وج رس ريس اهمساو تفل
 تراص يا . ءارمح ةدرو يأ ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخخ : ةدرو . اهل لحم

 . ةمايقلا موي يف ميدالاك ءارمح

 - ةفص بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : ناهدلاك © :
 ةمالعو ةفاضالاب رورحجم هيلا فاضم «ناهدلا» و فاضم وهو ةدرول - تعن
 ًاقلعتم رورجملاو راجلاو . هيبشتلل رج فرح فاكلا نوكت وا ةرسكلا هرج
 . هلفسا يف ىقبي ام يا تيزلا يدرد وهو تيزلا نهدك ىنعمب ةدرول ةفصب
 . نهدلاك ءامسلا تبيذا ىنعمب ؟نهد» عمج وهو
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 © نإيويولَكَب "1
 . اهبارعإ قبس ةرركم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 8 نأجلو سنوي 3

 ةبعباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اذا» باوج يف ةعقاو ءافلا : ذكم ويف .٠

 : ةحتفلا هبصن ةمالعو'ةيفرظلا لع بوصنم نامز فرظ : موي . نيثالثلاو

 1 كرحو رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا (ذا» و فاضم وهو لأسي الب قلعتم

 لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس : نينكاسلا ءاقتلانم صلختلل رسكلاب

 ؛ يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيا فاضم وهو هيلا فاضم رج

 ! سنإ هبنذ نع لأسي ال ءامسلا قشنت ذئمويو : ريدقنلا ١ ةفاضالاب رج لحم
 0 ا . ناج الو

 : ينبم عراضم لعف : لأسي . اه لمع ال ةيفان : هينذ نع لأسب ال ©

 د قلعتم رورجيو راج : هبنذ نع .'ةمضلا هعفر ةمالنعو عوفرم لوهجملل

 ١ ْ . ةفاضالاب رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لأسيب

 . ةفطاع واولاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان : ناجح الو سئإ ©

 1 الو يأ نج الو سنالا نم ضعب : ىنعمب . يفنلا ىتعم ديكأتل ةدئاز :ال

 | دنحو (مناو . نجلا عضوم نجلا وبأ وه ئذلا نانجلا عوف نجلا نم ضعب
 ' ال: ىتغملاو ضعبلا ىنعم يف هنوكل «هبتذ نع» ىلاعنت هلوق يف سنالا ريمض

 ' برعتو «سنإا ىلع ةفرطعم ناجو . نيمرجملا اهيسب نوفرعي منال نولأسي

 ا 0 . اهبارعإ

 ٠ نْيْزَكيولاهَقاَق ©
 اهبارعإ قبس ةميركلا ةيآلا هذه ©
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 + نولي قمن
 مه ًالوقم يأ لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : يتلا منهج هذه ©
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 ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . ةفرعملاو ثينأتلل

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : نومرجملا اهب بذكي ©
 راج : اهب . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : بذكي . بارعإلا
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 : هلأل واولا هغفر ةمالعو عوفرم لعاف : نومرجملا . بذكيب قلعتم رورجبو
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 8# نا و
 ش عراضم لعف يهو نيمرجملا نم لاح بصن لح ىف هللا ةلممجلا : نوفوطي ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم
 ْ ٠ لعاف
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 : مح ارعإ برعتو دال نيا لع دولاب ةفوطعس : نآ ميمح نييو ©
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 ةفوذحملا ءايلا 3 ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورج ميمحلا

 1 دق راح ءام نيبو ىنعمب لقثلا اهروهظ نم عنم نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل

 . هرح ىهتنا يا : نآ وهف ممحلا ينأي ىنأ نه هجضنو' هرح ىهتنا

 يل ه ناكر قس و

 . مدقُ ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب زج لع 3 درك

 .. بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلجفلا ةلمججلا : هبر ماقم فاخ ©
 ءريدقت ًانوج هيف رزتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينيم ضام لعف :
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 ينبم لصتم ريمض ءاهلو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 موي بابسحلل دابعلا هيف فقي يذلا هفقوم يا ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع
 . ةمايقلا

 نم ضوع نونلاو ىنثم هنال فلالا هعفر ةمالعو عوفرم رخؤم ًأدتبم : ناتنج ©

 . درفملا نيونت

 © ن دك اقف 1
 . اهارعإ قبس ةرركملا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 © نقكَك
 ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ناتنجا ل  تعن  ةغص : ناففأ اتاوذ ©:

 نم يهو «تاوذ» ىنثم اهنال فلالا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم نيعبرالاو
 : نائفا . همزالت يتلا ةفاضالل هنون تفذحو ماسلا ثنؤملا عمج تاقحلم
 بعشتت يتلا ناصغالا يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 . ةرجشلا عورف نم

 « نيكة! 4

 «© نات نعمه
 : اههيف . «ناتنج» ل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ناذيع امهيف ©

 دامع فرح ميملا وا ةيثتلا ةمالع «ام2 و مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج
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 ' نونلاو ىنثم هنال فلالاب عوفرم رخؤم أدتبم : نانيع . ةيثثتلا ةمالع فلالاو

 ش . درمملا مسالا نيونت نم ضوع

 ' عراضم لعف يهو نانيعل - تعن - ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نايرجت ©

 ْ ىلع ينبم - نيتثالا ريمض  لصتم ريمض فلالاو.نونلا تربشثب عوفرم

 !1 . لعاف. عفر لحم يف نوكسلا

 نبك يأ
 . تيرعا ©

 ار ذا د .١
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 نم : ناتتخجل ةثلاث ةفص عفر لحم يف يهو نيسمخلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 | ةمدقم ةفصب قلعتم هنال 'ناجوز» نم لاح بصن لحم يف رورجبو راج : لك

 ؛ 3 '.  نافنص ةهكاف لك نم يا ةرسكلاب رورجم .هيلا فاضم : ةهكاف . اه

 « ان انلفع زيكا
 0 ل

 !ةملكلا تءاجو . درفملا مسالا نيوئت نم ضوع نونئلاو ماس ركذم عمج اهنال

 ؛ فوذخم «نيئكتم١ يف يا اهيف لماعلاو اهظفل ال «نم» نعم ىلع اهمال ًاعج

 ' يعذتست ال ةدكؤم ًالاح نوكت نا زوجيو . نيئكتم ةنجلا يف نوميقي : ريدقتب

 ْ . لاخلا هذه ىلع مه يا ًالماع
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 عوفرم أدتبم : نئاطب . نيئثكتمب قلعتم رورجمو راج : اهفئاطب شرف ىلع ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و ةمضلاب

 - ريرح - جابيد نم يا . أدتبملا ربخب قلعتم رورجو راج : قربتسا نم ©:

 . سدنئس نم اهرئاهظو . نيخث

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىنج . ةفطاع واولا : نيتنجلا ىنجو ©

 هلال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيتنجلا . رذعتلل فلالا

 . نيتنجلا كنيت رمثو درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم

 ةسداسلا ةميركلا ةبآلا يف «ناف» بارعإ برعت «ىنجا أدتبملا ربخ : ناد ©

 . مئانلاو دعاقلاو مئاقلا هلاني بيرق يا . نيرشعلاو

 © 1 06 | ٌرخَعملع ًِ نااادرف ل

 0 نهيف »

 |يضامتشال نيتنجلا يف يا نجلاو شرفلاو ةهكافلاو نينيعلاو نيتنحلا نم ةدودصملا
 راجلاو . يفي رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم سلاجمو روصقو نكاما ىلع
 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو

 هيلا فاضم : فرطلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : فرطلا تارصاق ©

 فذح فرطلا تارصاق روح يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . مهريغ ىلا نرظني ال نهجاوزا

 لحم يف وا . ءاسنل ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : سنا نهثمطي مل ©
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 , و . هرخخآ نوكس همزج .ةئمالعو ملب موزجم عراضم لعنف : ثمطي . بلقو

 | لرقم ابصن لع يف حتا لع ينيب 0 . - لصتم ريمض «نه»

 و اقام وهو . تعطي قلعتم ةيفرظلا لع برصنم نامي فرط ؛ مهلبق ©

 ااا . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»

 ' ةفوطعم : ناج . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال: ةفظاع وارلا : ناج الو ©

 . الو نسنالا نم دحا نهنم تايسنالا ثمطي مل يا اهبارعإ برعتو 4سنا» ىلع

 1 . نيتنجلا باحصا لبق يا «مهلبق» و . نيْلا نم دحا تاينجلا

 | 2 كن 90 ح1

 , ريمض - لصتم ريمض : نه . «نا» تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح : نهئأك ©
 'دينفت يتلا «نأك» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا  ثانالا

 . ةنجلا ءاسن هيبشت .يا هيبشتلا

 ؛ ةقوطلم : :ناجرملاو . ةمضلاب عوفرم «نأك» ربخ : ناجرملاو توقايلا ©

 : . اهبارعإ بزرعتو ؟توقايلا» ىلع واولاب

 كَ
 ْ . اهبارعإ قبس ©
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 ٠١ نمير رع ©
 «ينمضلا يفتلا» يفنلا ىنعم نمضتم ماهفتسا ةادا : ناسحالا ءازج له ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 عوفرم أدتملا ربخ : ناسحالا . ال لمع ال رصح ةادا : ناسحإلا الإ ©
 . ةمضلاب ش

 ايكو
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 مدقم ريخب قلعتم رورجتو راج : نود نم . ةفطاع واولا : امهتود نمو ©:
 . ةينثتلا ةمالع «ام) و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 نم ضوع نونلاو رخؤم أدتبم وهو ىنثم هنال فلالاب عوفرم أدتبم : ناتنج ©
 مهنود نمل ناتئج نيبرقملل نيتدوعوملا نيتنجلا كنيت نود نمو يا درفملا نيونت
 . نيميلا باحصا نم

 ٠1 نإ ولَمَلَإ © 0 م 04 1
 . اهبارعإ قبس ©

 ع رع



 6 ِنآأَمدُم

 ! نيتسلاو ةيلناثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا نيتنجل تعن ةفنص : 0 .٠

 ٠ ةرضخلا ةدش نم داوسلا ىلا اتبرض :.ىنعمب اتماهدا دق ينا . اهبارعإ برعتو

 ْ . يرلاو

 0 آو 4

 . اهبارعإ قبس ©

0 
 ل ٍناَسحاصك نا ايف 17

 | نينيعل - تعن  ةفص : ناتخاضن . نيتسلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 0 . ءاملاب  ناتضايف - ناتراوف يا اهبارعإ برعتو

 *© ناب اراء َي .لش كير سو هت رك <
 . اهبارعإ قبس ©

 رو مهو س9 يل فس 00

 85 نامرو دل ةهكيقايؤ 7 8

 . اهيارعإ نابرعتو ؛ةهكاف» لع فطعلا
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 © ناَسِح ثرحَرهِف . 7٠١ 2 : 7 رت

 . نيسمخلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت © :

 ١”, ندكاَمكَبولاَعَْأَِف ©
 ذك

 . ةميركلا ةيآلا هذه بارعإ قبس ©

 يد 0-لا

 © رايئآب وتو ١
 وا «تاريخ» نم لدب : روح . نيسمخلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت © .

 و نهمايخ يف تانوصم يا تاردخم روح ءاسن نهيف يا اه تعن -ةفص

 قلعتم رورجمو راج «مايخلا يف» و . ءاضيبلا ةأرملا يهو «ءاروح» عمج ؛روح»
 . رول ةيناث ةفصب وأ تاروصقمب

  7١نيك لَ ©
 . اهبارعإ قبس ©

 هج جاكم سضِوهْشمطيَل
 . نيسمخلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ©

 . ةميركلا ةيآلا هذه بارعإ قبس ©
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 .اس سارحسم 2 تلم مهو
 002 88. نسيت بحور صح و نييك 7 ١

 ' فرفرل عن  ةفص : رضخ . نيسمخلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تْيرعا ©

 ةظفل .: فرفرو . رضخ دئاسو ىلع يا ةرسكلا اهرج ةُمالعو اهلثم ةرورجم

 «ناسح يرقبعا و . موقو طهر لثم عمجب تعنف عملجلل مسا وهو درفم

 ىلا بوسنم !يرقبنعا و اهبارعإ برعتو «رضخ فرفر» ىلع واولاب ةفوطعم

 . بيجع ءيش لك هيلا نوبستيف نجلا دلب. هنأ برعلا معزت ارقبعا

 ه8 نا توليف 1
 . اهبارعإ قبس ©

 سو م ار 21 راس

 ْ راركإل اول كح ىؤكيرمس 7/1

 عوفرم لعاف : مسا .' حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ::كير مسا كرايت ©

 | هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كبر . ةمضلا هعفر ةمالعو

 , ١ ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض.فاكلاو ةرسكلا

 هرج ةمالعو ًاضيا ةرورجم برلل  تعن  ةفص : ماركالاو لالجحلا يذ«

 , روزجم هيلآ فاضم : لالجلا . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنأل ءايلا

 , «لالجلا» ىلع واولاب فوطعم : ماركالاو .٠ ةرسكلا هرجإ ةمالعو ةفاضالاب

 1 1 . ةرسكلاب هلثم رورحم

 دلع دج د
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 *« ةعقاولا ةروس بارعإ #
5 3 5 

«> 0 

 ١ قارس «
 ىلع ينبم هباوجب قلعتم هطرشل ضفامخ نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ ©

 . طرشلا ىنعم نمضتم بصن لحم يف نوكسلا

 لعف : تعقو. ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةعقاولا تعقو ©
 . بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 ةعقاولاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعقاولا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح
 ًافوذحم نؤكي وأ ةيلاتلا ةيآلا يف ةدراولا «سيل» وه اذا» باوجو . ةمايقلا
 . ًالئاه ًارمأ تيأرل يأ . اذكو اذك ناك تعقو اذا : ىتعمب

21 4 

 فيي
 همسا نأل لعفلا ركذو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اهتعقول سيل ©

 ريخب قلعتم رورجمو راج : ةعقول . بيذكتلا ىنعمب ةبقاعلاك ردصم «ةيذاك»

 .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريسض «اه)و .مدقملا «سيل)

 ترعنمل - تعن  ةفص لصألا يف وهو ةمضلاب عرفرم «سيل» مسا :' ةيذاك ©
 يف بذكتو هللا ىلع بذكت يأ . هلحم ةقصلا تلح ةبذاك سفن يأ ردقم
 سفن اهتعقو يف سيل يأ . دادترا الو ةعجر اهل نكت مل يأ . بيغلا بيذكت

 . ةبذاك

 7 لا]



 كي هك
 88 . ةيئادهَضِفاَح

 . ١ يسارت فول ًادتمل ريخ دعب ربخ : عياتتلا لع نايبخ : ةعفار ةضفاخ ©

 | عضتو ًاماوقأ عفرت يأ . ةمضلا ههعفر ةمالعو ناعؤفرم ةعفار ةضفاحخ. يه

 د
 « ايراد اذ 3

 . ضفخت يأ : ةعفار هضفاخب بصتتي نأ زوجيو . لوألا «اذا» نم لدب : اذإ ©

 . ةعقاولا تعقوب ًاقلعتم ةاذا» فرظلا نوكي نأ روجو ضرألا جر تقو عفرتو

 ا . تقولا اذه يف ةعقاولا تثدح اذا يأ

 . نينكاسلا داقتلال ةرسكلاب تكرح بارعإلا نم ام ل ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . تلزلز « ضرألا تكرح اذا يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ضرألا

 ش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  قلطم لوعفم : اّخر ©

 © اتينا ه
 !تتفوأ : قيعمب . اارإ برصقو ةقياسلا ميركل آلا لع الب ةفوطعس 1

 ١  52ادي كبه 0 ا رأس 2- , هَ

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك : ةفطاع ءافلا : تناكف ©

 ,ريمض اهمساو تراصف ىنعمب . بارعإلا نم ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . يه هريدقت ًاناوج رتتسم

 ل714



 ءابلا- تعن - ةفص : ًاثبنم . ةحتفلاب بوصنم «ناك# ربخ : ًاثيئم ءابه ©
 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 « لابو أك
 ات نوكسلا لع نب نق نشا ل تب هس تو

 نسا: ل ةقنلا بسن مالمو بوصنم ةذاكد ريح: ةشالث اجاوزأ ه
 . ةحتفلاب ةبوصنم ًافانصأ يأ ًاجاوزأل - تعن -

 كن 3 / نسل دا اس

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : باحصأ . ةيفانتسا ءافلا : ةنميملا باحصأف ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةنميملا

 :ام «ةنميملا باحصأ» ربخ لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةفميمل ١ باحصأ ام ©
 «ام» ريخ : باحصز .. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا يلع ينبم ماهفتسا مسا
 . نميلا ةهج يأ تبرعأ : ةنميملا . ةمضلاب عوفرم

 © مهلا ضمة امو 4
 ام : ىلاعت هلوقو . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيالا ىلع واولاب ةفوطعم ىلإ

 ةداعسلا يف نيقيرفلا لاح نم . بيجعت ةمأشملا باحصأ امو ةنميملا باحصأ ْ
 . مه ءيش يأ : ىنعملاو ةواقشلاو

755 



 أ م م ا
 ظ 85 نوعي انوقيتتلاو ١

  عمج هلأل اولاب عوفرم أدتبم : نوقباسلا . ةفطاع : واولا : نوقناسلاو ©

 : ىلا :نوقباسلاو يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 ٍْإ . هللا ةغاط ىلا نوقباسلاو وأ نايبالا

 , فوذح ادن ريع نوكت وأ اهلثم ةعوفرم «نوقباسلا» أدتببملا ربخ : نوكيا ٠

 ريخ 'عفز لحم يف «نوقباسلا مها ةيمسالا ةلمجلاو نوقباسلا مه : دقت

 : ىلا نوقباسلا مه وأ. ةئجلا ىلا نوقباسلا مه ىنعمب «نوقباسلا» لوألا اعلا

 ٠ هللأ ةحر

 ١ كتلك : 5
ح يف زسكلا لع ينبم ةراشا مسا: نونرقملا كئلوأ ©

 ٠ اذلعيم عفر ل

 ! يأ: ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةيناثلا «نوبقباسلا» بازغإ برعت :نوبرقملا

 : لحم يف «قوقباسلا كئلوأ» ةيمسالا ةلمجلاو . نوبرقملا مه نوقباسلا كتلوأ

 ةيناثلا «نوقباسلا» نم الدب عفر لحم ف نوكت وأ «نيقباسلا» نم لاح تصن

 بخ عقر لخ يف «نوبرقملا مهل ةلمجو نوبرقملا كئلوأ 0 نوقباسلا :ريدقتب

 , ؛كعلوأ»

 ١ ١ ركلادتجو و ©»

 عفر“ لحن يف نوكي وأ . نيبرقملاب قلعتم رورجمو راج ؛ :ميعنلا تانج يف

 'هيلا.فاضم : ميعتلا تانج يف مه نوقباسلا يأ . لوألا نيقباسلل ًايناث ًاربخ

 . ةرسكلاب رورج

 تك



 را ١
 ه> نوال ١

 نم . ةمضلاب عوفرم ةلث مه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : نيلوألا نم ةلث ©
 نم ةلث» ةيمسالا ةلمجلاو . ةلثل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجتو راج : نيلوألا

 مه نيلوألا نم نيقباسلا نإ ىنعمب . نيقباسللرخآ ربخ عفر لحم يف «نيلوألا
 لوسرلا ىلا مالسلا هيلع مدآ ندل نم ممألا مهو ةريثكلا سانلا نم ةمأ
 نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو (هلَي) دمحم ميركلا
 . ةرفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 ١ تكاسم 2 تر 2

 ١ نرحالام ليلو ©«
 ةئيدحلا ممألا نم يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . (846) دمحم ةمأ يهو

 هد ١ »و زو كد ْ
 ١ قنوضوترر سلع #8

 يأ هدعب ام هرسفي رمضنمب قلعتم رورجمتو راج :؛ ةكدوضوم نررس ىلع فو

 ةرورجم ررسل - تعن  ةفص : هنوضوم «ريرس» عمج يهو ةرسأ ىلع اوسلج
 . رهاوجلاب ةجوسنم ةرسأ ىلع : ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلشم

 ري ل 28

 ١ اتسعت ©
 اهيلع اورقتسا يأ : اهيف لماعلا وهو ىلع يف ريمضلا نم لاح : نيثكتم ©

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم نيئكتم

 ةيناث لاح : نيلباقتم . نيذكتمب قلعتم رورجمو راج : نيلياقتم اهيلع ٠
 . «نيثكتم١ بارعإ برعت

 ه1



 د 1 ١ 1 5 ءا# -
 / ١ ةيئاث لاح بصن لع يف ةيلعفلا ةلمجلا : نادلو مهيلع فوطب «©

 | رج افرح : ىلع . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرنم عراضم لعف : .فوطي

 . فوطيب .قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 : . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : نادلو

 عمج امنأل ؤاولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم نادلول تعنت  ةفص : نودلخم ©

 ْ ٠ درفملا مسالا نيونت نم ضؤع نونلاو ملاس ركذم

 : واولاب ةفوطعم : قيرابأو . فوطيب قلعتم رورجمو زاج ؛ قيرابأو باوكأي ©

كلا نم ًالدب ةحتلا اهرجج ةمالعو اههلثم ةرورجم «باوكا» ىلع
 ١ اهنأل ةرس

 ٠ - ليعافم - نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم

 سالو ايس ةورج باوك ىلع الاب ةفيطعس : نيعسم نم ساكو ©

 فوغ ةفصب قلمتم رورجلاو راجل ةرسكلا هرج ةمالسو نمب رورج مسا

 . رمخلا يأ «سأك» وه يذلا يأ سأك نم

 0 85 نزيل يع دوغ ك1

 ل سلكت تمن - ةقض رج لع يف : ةلفلا ةدبا: اهذع نوعدصي ال

 !توبث هعفر .ةمالعو عوقرم عراضم لعف : نوعدصي . ا لمع ال ةيفان : ال

 رورخيو راج ..: اهنع . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو تونلا

 مهعادص ردصي ال ىنعمب رمخلا ببسب يأ . اهببسب يأ !نوعدصيب قلعتم

 ٍ . لوهجملل ينبم لعفلاو . ايندلا رمخ تافا ىدحا وهو اهنع

 س7085-



 : نوفزني . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز : ال ٠ ةفطاع واولا : نوفزني الو ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض راولاو نونلا توبشب عيضرم عياضم لعف

 . نوركسي الو يأ

 ٠ ٠  1يل 38

 دوريخخلا 2م

 اهرج ةمالعو انهلثم ةرورجم «باوكا» ىلع واولاب ةفوطعم : امم ةيكافو ©
 ةاماو رج .فرح : نم : اهلصأ : ام . ةهكافب مهيلع نوفوطيو يأ ةرسكلا 1

 اب نونلا تمغدأ دقو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . ةهكافل ةفصب قلعتم «امم» رورجملاو راجلاو ديدشتلا لصحف

 ريمض واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نوريختي ©
 . هلضفأو هريخ نوذخأي ىنعمب نوراتخي يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم
 - عجارلا  دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوريختي» ةلمجو
 - طقسأ  فذحو هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا
 . هنوريختي : ريدقتلا ًاراصتخا

 نوه ؟١

 . هنونمتي ام يأ . ل لو طا لا ل هلم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ريط :

 ه5 نيِعوحم 3١<
 نوكت وأ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «نادلو» ىلع واولاب ةفوطعم : نبيع روحو ©

 روح ءاسنو ىتعمب . نيع روح اهيفو يأ ٠ ًافوذحم مدقملا هريخو ًارخؤم ًادتبم

 - ثعن  ةفص : نيع .هماقم ةفصلا تميقأو ًاراصتخا فوصوملا فذحف نيع

 لاك



 وأ مهيدلو : : ىنعملا نوكي نأ زوجو .٠ ردقملا فوصوملل ةيناث ةفص وأ روجل

 . نيع روح محل

 هه نزكلا وول ارعك ٠١<
 : ةفالعو فاكلاب رورجم مسا : لاثمأ . هيبشتللا رج قرح فاكلا : لاثمأك ©

 : فاكلا نوكت وأ . روحل ةيناث ةفصب قلعتمرورجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج

 وهو ررحل  اتعن  ةفص عفر لح يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعسب نسا

 ٍ ٍْ . فاضم

يؤيسكلا هرج ةمالصو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم: نونكملا ؤلؤللا ©
 

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ٌؤلؤلل - تعا ةفص : نونكملا

 . يديألا هسق ال يثذلا نوصملا

 ١ مسيل اكاَم اج 48

 ' ةرؤس نم نونامثلاو ةيناثلا ةيآلا عجارت ةديدع روس يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . «ةبوتلا»

3 21 ” 
 ' ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاوغل . ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 : : (يثأت . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولاو ةجحفلا هبصن

 . اهبارعإ برعتو ؛ًاوغل» ىلع ةفوطعم

 - امكساَملَسالِقلِإ ١

 . ةيدعفلا هبصن ةمالعو بوصتم الاب ىشتسم : : ًاليق . ءانثعسا ةادأ : البق الإ

"7 

© 

 كك



 هب ًالوعفم ؛ًدليق» نوكتو ال لمع ال رصح ةادأ «الا' نوكت وأ ًالوق الا يأ
 . ًالوق الا ةنجلا يف نوعمسي ال يأ . نوعمسبب ًابوصنم

 . ةحتفلا اهبصن ةمالغو اهلثم ةبوصنم ًاليقل - تعن  ةفص : ًامالس ًامالس ©
 هب ًالوعفم نوكت وأ . ًامالس الا ًارغل اهيف نوعمسيي ال يأ ؛ًاليبق» نم لدب وأ
 نوشفي مهنأ ىلعملاو ًامالس ًامالس اولوقي نأ الا اهيف نوعمسي ال ىنعمب ًاليقل
 ىلع ًابوصنم نوكي ريسفتلا اذه ىلعو مالس دعب ًامالس نوملسيف مهنيب مالسلا
 . ًامالس مكيلع ملسن هلصأو هنع هب نغتسم لعفلا دسم داس وهو ردصملا

 ه2 ِنْيلا بحَمِرَِيلاَو د وارسال. اا واردك
 . ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 © روحك ر دس
 قبن رجش نم قئادح يف مه : ىنعمب . ةرشع ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . كوشلا عطقم

 فصارتم زوم رجشو يأ . اهبارعإ برعتو «دوضحم ردسا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 . رمثلا

 ِك ودم *و

 . مهيلع دنمم لظ يف مهو يأ . اهبارعإ برعتو «دوضنم حلطو» ىلع واولاب ةف : .٠



 : سر
 © كب عمو م١

 1 نيب بصنم ءامو : ىنعمب . بارعإ برع دين علطو# لع لب ةقوطعم

 1 . مهيديأ

 ه5 ركل ١١

 1 عانألا لك نم ةهئافو يأ ٠ اهارعإ برعتو | ادوضنم حلطو» ىلع دولاب ةفوطعم ©

 ْ .  سانجألاو

 م 0

 2 م

 . ةرورج ةهكافل - تعن  ةفص : ةعوطقم . اه لمع ال ةيفا ؛ ةعوطقم ال ©

 | ةدقأز الل ةفطاع وارلاو تاقوألا نم تقو يأ يف عطقنت ال يأ . اهلثم

 ءأ ٠ : «بارعإ برعتو «ةعوطقم» ىلع ةفوطعم : ةعونم . 'يفنلا ىنعم ديكأتل

 ١ | اهوانتم نع عنمتال

 | © رع ر ل 5و 4

 يأ ١ مهل ةبرقم : ىنعب . اهبارعإ برعتو ؛دوضنم حلظو» ىلع راولاب ةقوطعم ©

 ١" كتارألا ىلع ةعرفرم

 : ءاقنإ تكا مه
 ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: انإ ©

 0 ةردكأو ًاراصتخا نينونلا ىدحا تفذحو 4نا» مسا بصن لع ف نوكسلا

 . «(نآ» ريخخ عفر لع يف هذعب ةيلعفلا ةلمجلاو . لايعتسالا

 - ”هاةاا



 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاشنا نماناشنأ ©

 لصتم ريمض ؛ نه » و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : ءاشنا .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ثانالا تابئاغلا ريمض -

 © نه 7 تح سو
 هب لوعفم : ًاراكبأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ءافلاب ةفوطعم ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ْناث ْ

 ه8 ارح رع ٠“
 اههبصن ةمالعو اهلثم ناتبرصنم ًاراكبأل  ناتعن  ناتفص : ًابارتأ ًايرع ©«

 نهجاوزأو نه يأ نسلا يف تايوتسم . نهجاوزأ ىلا تايبحتم يأ . ةحتفلا

 . ةدحاو نس. يف

 أ 12 1
 « نابل

 فاضم : نيميلا . انلعجو انأشن أب قلعتم رورجمو راج : نيميلا باحصأل ©

 . ةرسكلاب رورخم هيلا

 © نايل انمدُك
 . ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 رس يتم دل
 ه8 نيزخألا ضْلْتَو 2

 اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيالا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 الا



 0 ل ان ملاعشل اماكأو غ١
 : اهيبوعإ برعتو نيرشعلاو ةعباسلا ةميركلا يالا ىلع واوا ةفوطعم ©

00 0700006 
 © ويجوتومف 7
 يف مه : ىنعمب فوذحم أدتبل ربخب قلعتم رورجمو راج : ميمحو مومس ْي©«

 | «مومسلا ىلع واولاب ةفوطعم : ميمحو . ماسملا يف ذفني ران رح يف يأ مممس

 1 . ةرارحلا يف هانتم راح .ءامو يأ . اهبارعإ برعتو

 وشر 1

 ! نم ْلظ يفو يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 ! - تعن - ةفص - رج لحم يف ؛مومحي نم# رورجملاو زاملاو ميهب دوسأ نامند

 00 . ناب رج فرح «نماو . لظل

 : 20 لا

 8 مركاو راجل ؟
 ةمالعو اهلثم ةرورجم لظل  تعن  ةفض : دراب . ال لمع ال ةيفان : درام ال ©

 . ةمأشملا باحصأب مكهتلا ديفت ةدئاز : ال . ةفطاع واولا . ةرسكلا اهرج

 ٍ|رئاسك ال زاض راح لظ يأ . اهبارعإ برعتو «درابا لغ ةفوطعم : ميرك

 00 . لالظلا

 0 2 57 كيا 5

 نيئافلا ريم ةمهاو لعفلاب هبشم دبكرتو بصن فرح مهنإ ©
 بصن لع يف

 : ١ . اهريخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «نا» مسا

 كر



 ريمض واولا . ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك ©
 . ةقراف فلألاو «ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم

 وهو اهربخب وأ اوناكب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : كلذ لبق ©
 ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم
 . مهايند يف يأ . باطخلل فاكلاو دعبلل

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ : نيفرتم ©
 . نيمعنتم يأ . درفملا نيونت

0 22 7 24 

 © رظ انف اعد رعاك 1
 برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اوناك» ىلع واولاب ةفوطعم : اوئاكو ©

 . اهريخ بصن لحم يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . اهبارعإ ْ

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ميظعلا ثنحلا ىلع نورصي ©

 قلعتم رورجمو راج : ثنحلا ىلع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم ثنحلل  تعن - ةفص : ميظعلا .نورصيب
 . كرشلا وه ميظعلا بنذلا ىلع

 فرقا ملال نلويأوَو - 5 ضيا راو يع 7 5
 ةيآلا يف ةدراولا «نورصي اوناك» ىلع واولاب ةفوطعم : نولوقي اوناكو ©

 «تافاصلا» ةروس يف برعأ : اهدعب امو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا
 . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا

 23 تسرك

 «تافاصلا» ةروس نم ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

5084 



 © نيكي مان!

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوأاو تفذحو نوكسلا ىلع.ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريبلقت ًابوجو هيف رتتسم

 : تيلوألا ١ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيرخآلاو نيلوألا نا ©

 ' نيؤنتلا نيم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب ثبوصنم «نا» مسا

 .برعتو !نيلوألا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرخآلاو . 'درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 : . ةيلاتلا ةميركلا ةيالا يف «نا» ربخو اهبارعإ

 ال ل جاو

 00 * تراتيل 34
 ؛عوفرم «نآ# رب ربخ : نوعومجم  ةقلحتملا ديكوتلا مالا ماللا : نوعومجملا ©

 1 نب سو دق يوت نم ضو نول ماس ردذس عج هل لب

 فاضم : موي ٠ نوعرمجمب قلعتم رورجيو راج : مولعم موب تاقيم ىلإ ©

 'مويل ل تعن  ةفص : مولعم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا

 موي نم ايندلا هب تتقو ام ىلا ىنعمب . ةرسكلا اهرجج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . ةضف متاخ : انلوقك «نم» ىنعمب ةفاضالاو مولعم

 يفتت ه١ ه١
 فلا لاب نم ديكو بنان ١ . فطع فرح : مكنا مث

 ؟نا# مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - ياخ( يس لصتم ريمض

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةيلاتلا ةميركلا ةبآلا يف اهربخو

 ءافتكاو ًارانصتعخا ءادنلا ةادأ تفذح . اهيأ اي : اهلصأأ: نولاضلا اهبأ ©

 :هيبنتلل ةدئاز «أاهاو بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم» ىدانط : يأ . ىدانملاب

 ل7590



 اهعفر ةمالعو . اهعضوم ال ؛يأ» ظفل ىلع ةعوفرم يأل تعن : نولاضلا

 .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل واولا
 ىأ . اهبارعإ برعتو اهلثم ةعوفرم نولاضلل  تعن  ةفص : نويذكملا ©

 . ثعبلاب نوبذكملا ىدملا نع نولاضلا ٠

 © روك نوت ككأ 7
 هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخخ : نولكآ  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نولكآل ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج
 . ةياغلا ءادتبال رج فرح «نماو . نولكآب قلعتم رورجو راج : رجش نم ©

 . ينايب رج فرح «نماو رجشل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : موقر نم © ش
 ىنعمب نيبت مهبم «رجشلا» نأل . هل زييمت وهو هريسفتو رجشلا نايبل يأ

 . رم رمث هل رجش وهو . موقز وه يذلا يأ ؛موقز»

 2 ركام جوس

 هه نول اهئ نواف 0
 برعتو (رجش نم نولكآ» ىلع ءافلاب ةفوطعم :نوطيلا اهنم نوئلامف ©

 ىنعم يأ ىنعملا ىلع رجشلا ريمض ثنأو «رجسش» ىلع دوعي ؛اهاو . اهبارعإ
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو لعافلا مساب بوصنم هب لوعفم : نوطبلا . ةعامجلا

 . نوبذكملا نولاضلا اهيأ مكنوطب يأ

 لل يعج مح

 ةيآلا يف ةدراولا «رجش نم نولكأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هيلع نوبراشف ىو

 «هيلع» يف انه «رجش» ريمض ركذو اهبارعإ برعتو نيسمخلاو ةيناثلا ةميركلا
 . ظفللا ىلع

 ه*» ري موك هلع 0 ؟؛

 ل751



 : نم نوبراش يأ . لعاف مسا هنأل نوبراشب قلعتم رورجنو راج : ميمحلا نم ©

 0 . ارحلا يف يمان ءاملا

 ه ريئايفافزكك
 : مسال ردصم  قلطم لوعفم : برش . تبرعأ : برش نوبراشف ©

 . كاضم م اوهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نونلا نايبل «نوبراش» لعافلا

 ىلوألا ىلع ةفوطعم «نوبراش»و

 لبالا برش يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم : ميهلا ©

 . ىورت الو هنم برشت ءاد وهو ماما ءاد اهب يتلا شاطعلا

 5 نو 0201

 ربخ : لآن. ًادتبنم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبنم ةراشثا مسا : هيئات اذه

 يأ. . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض (مهاو . ةمبضلاب عوفرم «اذه»

 1 . مهب مكبت ميركلا لوقلا يثو . مهقزر اذه

  رمظمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم نامز فرظ : نيدلا موي ©
 رورجم هيلا فاضم : نيدلا . فاضم وهو ةمايقلا موي مه مدقي ىنعمب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 5 ف هو 5-0 0 7

 ْ . ادتبم عفر لح يف مضلا لع ينبم لصفتم عفر ريمسم : مكانقلخ نحن ©
 | ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ

 !- نيبطاخملا ريمض  لصتم زيمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 .ةلمجو روكزلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لح يف مضلا ىلع ينبم

 ل”



 فرح يهو «اله» ىنعمب : الول . ةيفانكتسا ءافلا : نوقدصت الولف ©

 مهنأل قلخلاب امإ . قيدصتلا ىلع ضيضنحت يأ . هل لمع ال ضيضحت

 عراضم لعف : نوقدصت . ثعبلاب امإو مهقيدصت نم مغرلا ىلع هب نوبذكم

 لوعفملا فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ءايحإلا ىلع ردق نم نأ نوقدصت الهف يأ. قايسلا نم مولعم هلأل ًاراصتخا
 . ثعبلا ىلع ردق

 ل نو سي تما 28

 صام لعف  هينييزت  ةدئاز ءافلا . اهل لح ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : متيأرفآ ©

 ربمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . هب لوعفم.بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: نوئمتام ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نونمت
  دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص «نونمت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا
 . هنونمت ام : ريدقتلا

 8 نويل نأ وفل مسن 4
 . ىنعم بجوم هنأل ًايفن راص ريرقت ةزمهو ًاظفل هل ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : متنأآ ©

 فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ

 نأ زوجيو . هنوقلخت متنأ هنوقلختا : هريدقت هدعب لعفلا سنج نم وه ازاوج

 هنوك نكلو هربخ عفر لح يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكي
 . ماهفتسالا ةزمه ةهج نم ىلوأ فوذحمل العاف

 ىلع ينبم لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هنوقلخت ©

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ا را



 1 هنوروصتو هنوردقت متنأأ ىنعمب ب (نونمت ام» ىلع دوعي ريمضلاو هب لوعفم

 ! عفر ريمض : نحن . ةلصتملا (مأ) يهو فطع فرح ::نوقلاخلا نحن مآ ©

 عوفرم أدتبملا ربخ «نوقلاخلا»و أدتبنم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم

 00 هرفلا يف ةكرملاو نيونتلا نم ضوع نونو ماس رككذس عج هنأل واوا

 85 َيقوبسْيومَو توليدو 76
 . ةيآلا يف ةدراولا ءانقلخ نحنا بارعإ برعت : توملا مكثيب انردق نحن ©

 ! ىلع بوصنم ناكم فرظ هيف لوعفم : توملا . نيسمخلاو ةقباسلا ةميركلا

 ' - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو انردقب قلعتم ةيفرظلا

 : توملا : روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ا ٠ 2 .  ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ' يب ةئل يف اه لمعال ةيناث : ام . ةفطاع وارلا : نيقوينسمب نحن امو ©

 ١ ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن . نييزاجحلا دنع «نميل» ةلزمبو ذجنو ميت
  ةيناثلا ةفللا ىلع كاما , مساو ىلوألا ةغللا ىلع أدبتبم عفر لحم يف مضلا ىلع

 ! هنأل ءايلا هرج ةمالعو ًاظفل زورجم مسا : نيقوبسم . دئاز رج فرح ءابلا

 : ىلع ًالحم عوفرم درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج
 ' «امأ) ريخ وأ «نحنا» ربخ هنأ ىلع ةيناثلا ةغللا ىلع ًالحم بوصنمو ىلوألا ةغللا
 1 . كلذ ىلع, نورداق لب نيزجعمب

 ١١ نوعا مِنَ شنو هكا لون مع 48
35 

 أ لغف : لدبن . بصنو ةيردصم فرح : نأ . رج "فرح : لدين نأ ىلع ©

 , ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم
 .بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لدبن » ةلمجو . نحن هريدقت

 | قلعتم رؤرجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأاو

 . انردقب
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 لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكلاثمأ ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 . قلخلا نم مكهابشأ مكناكمو مكنم لدبن نأ ىلع يأ . روكذلا

 نأ ىلعو : ىنعمب اهبارعإ برعتو «لدبن» ىلع واولاب ةفوطعم : مكئشننو ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . مكتشتن

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .. رج فرح : نوملعت ال ام ف © ٠

 . ال لمع ال ةيفان : ال . ءيشننب قلعم رورجملاو راجلاو يفب رج لحم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوملعت
 دئاعلاو بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص « نوملعت ال » ةلمحو . لعاف

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم ًاراضتمخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا

 . اهنوملعت ال تافص ين وأ هنوملعت ال قلخ وأ ملاع يف : ريدقتلا هب

 ١ نورك الو الا نو ©* ينبني 1 1ك ا ص و 7 وا سا
 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانعتسا : واولا : متملع دقلو ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متملع . قيقحمت

 ةفص : ىلوألا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىلوألا ةأشنلا ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةأشنلل - تعن -

 .رذعتلل

 : اهلصأ  نيسمخلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوركذت الولف ©

 . ًاراصتخا نيءاتلا ىدحا تفذح . نوركذتت

 كر



 ه» َنوكاَبمَسْيَوْؤَأ ٠"

 يأ ماعطلا نم هنوثرحت ام يأ . نيسمخلاو ةنمادلا ةميزكلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 «ام» نوكتف ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . هضرأ يف نولمعتو هبح نورذبت
 . مكئثرح يأ متيأزل هب ًالوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 2 0 ا 5

 . ًاقابن هنودرتو هنوتبنت متنأأ يأ . قيما مسالا ةيزكلا آلا بارإ بعت ©

 ه> ويكي متألق اما ا قو 1
 ! هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ءاشن . مناج طرش فرح : ءاشن ول ©

 ' ال 'عانتما فرح انه ؛ولاو نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم لعافلاو ةمضلا

 اا ١ ْ . عانتم
 لغف : لعج . ديكوتلل اولا باوج يف ةعقاو : ماللا : ًاماطح هانلعجل ©

 اف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ءاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 , هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لح
 هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاماطح . هاتريصل ىنعمب . لوأ
 ش ش ' . (يشه يأ ةحتفلا

 . ةذاك» كارخأ نم صقان فام لعق : لظ . ةيببس ءافلا : نوهكفت متلظف ©

 ينبم لضتم ريمض ءاتلاو كرحشم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبص
 ْ ::اهلصأو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لظ» مسا عفر لحب يف مضلا ىلع
 ' ..فيفجبلل ةروسكملا ىلوألا ماللا تفذحو . مترصو:متيقبف يأ متللظف

 ! لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوهكفتو
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 يأ نوهكفتت : اهلصأو «لظ» ربخ بصن لحم ين «نوهكفت» ةلمجو لعاف عفر

 . افيفخت نيءاتلا ىدحا تفذحو نومدنت وأ نوبجعت

 ه2 َنوُبْوْلَبِإ 1
 نينوتلا ىدحا تفذحو انئا : هلصأو «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض ؛اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نومرغمل انإ ©

 - ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا . ديدشتلا لصحف لامعتسالا ةرثكلو ًافيفحت

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عورفرم «نا» ربخ : نوموغم
 ٠ درفملا نيونت

 -_- هو و يي

 *© نوفر خل
 عفر ريمض : نحن . فانئتسالل بارضا فرح : نومورحم نحن لب © 1

 عوفرم «نحنا» ربخ : نومورحم . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم

 موق نحن يأ درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب
 . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا فذحف نومورحم

 د و 32 م حد
 © نورْشىِزْلا ةلارهولأ

 هب لوعفم : ءاملا . نيسمخلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : عاملا متبأرفأ ©

 ةفص هنأل بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينيم لوصوم مسا : نويرشت يذلا ©

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبرشت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 هنألو ًاراصتمخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعإلا

 ل 6الا



 : :ريدقتلا. . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم وهو تايآلا لصاوف ةاعارم فذح

 . برشلل حلاصلا بذعلا ءاملا يأ . هنوبرشت

 * تولوز انوفا مَع
 ! ينبم ضام لعف : هومتلزنا . نيسمخلاو ةعسانلا ةميزكلا ةبآلا بارعإ برعت ©

 ! ريهض - لصتم ريمض ءانلا . كرحتللا عفرلا ريمضب ةلاصتال ٍنوكسلا ىلع

 واؤلا روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحت يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ١ .1هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمصض ءاهملاو ميملا عابشال
 ريمْضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم وأ لزنأب قلعتم روزجمو راج : نزملا نم
 ' .ةئزم هدرفم . باحسلا نم يأ نزملا نم ءام هنوك لاح هومتلزنأ : ريدقتلا

 0 . ءام بذعأ وهو ةصاخ ضيبألا باحسلا وه : ليقو

 ١ كم ب *
 © تفذحو احلم «هانلعتلا ىنعمب نيتسلاو :ةسماخلا ةئيركلا ةيآلا بارعإ برعت 1

 ًاراصتخا' ماللا . 1 00

 ' فذحو نيسمخلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوركشت الولف ©

 د ودع امم هي وو 2

 *© نوزو قلاراكاوسيوا ١
 :.'ريدقتلا . نوحدقت يأ : نوروت '.نيتسلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 1 . :اهتوروت
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 هم رس و 25

 © نوتيلا هر أكن مث ١"
 ىلع ينبم ضام لعف : متأشنأ . نيسمخلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 لصتم ريمض «اه»و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هرجش
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 « يلد كاان دق 7"
 «اهاو . نيسمخلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مهانلعج نحن © ش

 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : ًاعاتمو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاعاقمو ةركذت ©
 دانزلا ران انلعج نحن : ىنعمب اهبارعإ برعتو «ةركذت» ىلع واولاب ةفوطعم
 هب اودعوأ ام نوركذيو اهيلا نورظني ةرضاح مهانلعج وأ منهج رانل ًاريكذت
 . نيعئاجلل وأ رافقلا يف نيرئاسلل ةعفتنمو

 رج ةمالعو . ًاعاتمل ةفوذحم ةفصب وأ انلعجب قلعتم رورجيو راج : نيوقملل ©
 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ءايلا ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 . رفقلا وهو ءاوقلاب اوراص : موقلا ىوقأ : لاقي . درفملا مسالا

3 2 
 اراه 1 هدو و:

 « لطاد لوب
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : حبس . ةيفانئتسا ءافلا : حيسف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هيلا فاضم : كبر . حبسب قلعتم رورجمو راج : ميظعلا كبر مساب ©

 لصتم ريمض فاكلاو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رولرحب

 -4556ا_ 



 ةفص: ميظعلا . ةفاضالاب رج لس يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض
 ثدنحأف يأ ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم دورك كاز وأ سال - تعند8

 : . كبر ركذب حيسف وأ كير مسا ركذب يبست

 ١ هلا ا *

 | ةروس يف اسحرش دقو ديكوتلل ةدئاز : ال . ةيفانئتسا : ا: مسقأ الف ©

 1 ًابوجو رتثسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوف رم عراضم لعف :: ف ةمايقلا

 ١ . انأ هريدقت

 رورجم هيلا فاضم : موجنلا . مسقأب قلعتم رورجبو راج : موجنلا عقاومب ©

 : ' . اهطقاسمب يأ ة ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 رن و 7

 ا

 | «نإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمبض - لصتم ريمض

 , هنا» ةلمجو ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : مسق  ةقلحزملا  ذيكوتلا مال : ماللا

 ا

 ْ . ًاباوج اميرك نآرقل هنأ» نوكي

 عراضم لف : نوملعت . هل لمع ال ينمتلل فرح : ميظع نوملعت ول ©

 ةفص : ميظع . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم

 | «نوملعت ولا ةلمجو . ةمضلاب هلثم عوقرم  مسق  ْفوصوملل - تعن

 . بارعإلا نم امل لحم ال هتفصو فوصوملا نيب ةيضارتعا

 د7



 ه5 رك اوم 0

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ١ لق سب -

 لكك ©
 ىنعمب نآرق نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نوثكم باتك نه :

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باتكل - تعن  ةفص : نونكم . ظوفحم

 ظوفحملا حوللا يف ظوفحت ميرك نآرقل هنأو : ىنعمب . نوصم يأ .ةرسكلا .

 * رو
 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : سمي . ا لمع ال ةيفان : همسي ال ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلا

 . نآرقل - تعن  ةفص عفر لحم يف «نورهطملا الا هسمي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو
 هنأل واولاب عوفرم لعاف : نورهطملا . ال لمع ال رصح ةادأ : نورهطملا الإ ©

 نوكت وأ . درفملا يف ةكرحم او نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 ةفص ةلمجلا تلعج نإ باتكل  تعن ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا
 نم هيلع علطي ال ةكئالملا نم نيبرقملا ريغ نم نوصم : ىنعملاف باتكل
 ناو اهاوس امو بونذلا ساندأ : ساندألا عيمج نم نورهطملا مهو مهاوس
 نم ةراهطلا ىلع وه ام الا هسمي نأ يغبني ال ىنعملاف نآرقلل ةفص تلعج
 ًاضيأ ةءارقلا ىلع هلمح نم سانلا نمو . هنم بوتكملا سم ينعب سانلا

 ه6 َنيماعأانب نس م

 اهوجن لزن هل ردصلاب فصو وأ . لزنم يأ . نآرشلل ةمباب ةفص : ليزنت ©
 فوذحم أدتبمل ربخ وأ . ليزنت هسفن يف هنأكف ىلاعت هللا بتك رئاس نيب نم 00

 الآ



 . ةمضلاب عؤفرم «ليزنت وها هريدقت

 . "ليزنت نم ةفصب وأ ليزنتب قلعتم رورجيو راج : :نيملاعلا بر نم ©

 عمجب قجلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : :نيملاعلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا

 ١ قوم ع را 0
 - ةينييزت .- ةدئاز ءافلا ٠ ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمهلا : ثيدحلا ب

 1 وا ىلع يتيم ناش مسا فاو هيلا هلل رج فرح ءابلا |

 . ةرسكلا هرج :ةمالعو هلثم رورجم «اذه» نم لدب:: ثيدحلا ..ءابلاب

 . نوئهدمب قلعتم رورجملاو زاجلاو . نارقلا اذهبأ

 ْ . ايم مقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريم : نونهدم متنأ ©

 | نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم ؛متنأ» نونهدم

 ْ ٠ نييلصتم ريغ نونواهتم يأ .. درفملا

 0 ا

 , بوصنم هب لوعفم «مكقزراو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 | ىلع ينبمر- نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . .ةحتفلا هبصن ةمالعو

 : ىنعمب .. روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 , ذخأو هلم هيلا فاضملا لحو .اومتلا فاضل فاح ٍاكقزر ركش نواب

 . هتكرح

 .ريمف - لصتم ريم فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتإ بصن فرح : مكثا »
 روكذلا عنج ةمالع ميملاو «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 ! :ريدقتلا ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسأ نم اهزيح يف امو «نااو

 د7



 ام ركش نولعجتو يأ . ركشلا عضوم بيذكتلا متعضو ىنعمب بيذكتلا
 ىلا هنوبسنت ثيح هللا نم هنوكب نوبذكت مكنأ  رطملا - ثيغلا نم هللا مكقزري

 . مؤجنلا

 . «نأ» ربخ عفر لحم يف «نوبذكت» ةلمجو «نولعجت» بارعإ برعت : نويذكت ©

 ه رفق ابنا
 ىلع هلوخدل «اله) ىنعمب خيبوت فرح : الول . ةيفانئتسا : ءافل افنان اذإ الولف ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . يضاملا

 لد فوذحم هباوجو . 0 هيا قلم ةطرخل ضفاحخ

 «نا» باوج نوكي وأ نيناثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف «نا» باوج هيلع
 : ىنعم ىلع ؛اهنوعجرت الولف» ةلمج «اذا» باوج نوكي وأ ًاعم ناو اذال ًاباوج
 . نينيدم ريغ متنك نا موقلحلا تغلب اذا اهنوعجرت الولف

 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : موقلحلا تغلي ©
 رتتسم ريمض لعافلا نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو بارعإلا نم اهل لحم

 يأ . قايسلا نم مولعم هنأل ًافوذحم لعافلا نوكي وأ . يه هريدقت ًازاوج يف

 تغلبا ةلمجو .موقلحلا اهغولب دعب ندبلا ىلا حورلا نوعجرت ال مكل ايف

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم ؛موقلحلا»و . ةفاضالاب رج لحم يف «موقلحلا
 . قلحلا يأ . ةحتفلا هيصن

 8 َنِوظَنِذ يح محو م:

 : متنأ . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : متنأو ©

 وهو نورظنتب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نامز فرظ : ذئديح ©
 ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا «ذاد» فاضم

 ع را



 . . ةفاضالاب رج لع ف نيوتاباهنع ضيم ةقوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم

 : . نورظنت موقلحلا غلبت ذئتيحو : ريدقتلا

 ' عوفرم عزاضم لعف يهو «متنأ» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نورظنت ©

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 8 . نيام اق

 م رنا بخ : برأ ادعس عي لع ف يشل لع يبل لصقل
 ْ . لعفلا نزوبو ليضفتلا لعفأ ةخيص فرصلا نم عونم هلأل نوني ملو ةمملاب

 , برقأب قلعتم رورجيو راج : مكنم ٠ برقأب قلعتم زورخيو راج : مكنم هيلإ ©

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : كاردتسالل فطع وأ ءادتبا فرح :نكل .ةدئاز واولا : نورصيت ال نكلو ©

 ٠ عوفرم عراضم لعف : نورصبت . اه لمع ال ةيفان .: ال + ! ةففخ اهنأل ةلمهم

 ا . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا ثوبشب

 00 * تيربو سلف 17
  لعف : متتك . ماج طرش فرح : نا « ديكرتلل ةركم : متذك نإ الوف ©

 | طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءانتلاو ناب مزج لحم يف

 :  طرشلا باوج فذحو . روكذلا عمج ةمالع ميلا (ناك» مسا عفر لح
 متك ذا | موقلحلا تغلب اذا اهنوعجرت الولف : ريدقتلا . هابعم مدقبل  ءازجلا

 ٍ : . نينيدم ريغ

 : رورجم هيلأ فاضم : نينيدم . ةحتفلاب برصنم «ناكا ربخ : نينيدم ريغ ©
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 نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . نييزجم ريغ يأ . درفملا

 ويصيح /ىا/ قد 0 هي و

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : اهنوعجرت ©
 ىلع ينبم حورلا يهو سفنلا ىلع دوعي لصتم ريمض «اهاو . لعاف عفر

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 ربخ : نيقداص . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيقداص متنك نإ ©

 درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناكا ش
 ىلا حورلا نوعجرت ال مكل اف ىنعمب هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو

 . مكليطابأ

 © َييَسْل سرك اك 4 هو
 ةطبار ءافلاو هل لمع ال ليصفتو طرش فرح : امأ . ةيفانعتسا ءافلا : امأف ©

 . هباوحل

 لعف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . مزاج طرش فرح : ناك نا ©
 : ىتعمب . قايسلا نم مولعم هنأل فوذحم اهمساو ناب مزج لحم يف طرشلا
 - رضتحملا  قوتملا ناك نا

 هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتتم رورجمو راج : نيبرقملا نم ©
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع نونلاو ماس ركذم عمج
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 * ميك ا رو

 ْ نوكت وأ «اماو «نا» باوجج يف يأ طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : حورف ل

 هدعب ام نأل فوذحم «نا» باوجو . اهقرافت ال اهنأل «امأ» باوج يف ةعقاو

 : ىنعمب:حور هلف يأ فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم.أدتبف : حور .هيلع لدي

 . ةحارتسا هلف

 , نابرعتو «حور» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ميعت ةنجو ناحيرو *©

 : هلف يأ : ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هبلا فاضم : ميعت . اهبارعإ

 ْ ْ . ميعتلاو 'بيطلا قزرلاو دولخلا

 13 39 لم نسا

 ظ 5 نفاع أنما

 ' : نيميلا : اهبارعإ برعتؤ نيناهثلاو ةنماشلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ش . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

500 ١ 

 ! «ام» باوج يف ةعقاؤ نوكت وأ «اماو «نا» باوج يف ةعقاو ءافلا : كل مالسف ©

 . هيلع لدي هدعب ام نأل فوذحم «نا» باوجو . اهلقرافت ال ءافثا نأل

 :كل . ةفوصوم اهنأل ةركتلاب ءادتبالا زاجو ةمضلاب عوفرم أدتبم :مالس

 ّْ  ريخلاب قلعتم زورجمو راج

 . مالس نم ةفوذع ةفصب قاععم رورجتو راج : نيفيلا باحصأ نم ©

 ايات مالسف يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب راورحم ِهْنلا فاضم :نيميلا

 ا . نيميلا باحصأ كناوخخا نم نيميلا بحاص
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 ١ يطيح سنن اكو ©
 © نيلاضلا . اهبارعإ برعتو نيناثلاو ةنماشلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم :

 صفة  اهبارعإ برعتو اهلثم ةرورجم . نيبذكملل - تعن .

 © ويجلم
 اندنع هلزنتف يأ . لزن هلف ىنعمب . نيناثلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . لزنل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ميمح نم . ةرارحلا يف يهانتملا ءاملا

 . ميمحلا وه هلزتف يأ هل زيبمتو «لزنا سنج نايبل ينايب رج فرح «نماو

 اس ق جسر

 8 وبخ ُهلَصَو 15

 ميحج لاخداو : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 . رانلا يف هقارحا يأ

 مصع 32 نيل ادَعَنإ 40

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذه نإ ©

 . ةروسلا هذه يف لزنأ يذلا اذه نا يأ ؛نا« مسا بصن لحم يف نوكسلا

 عفر ريمض : وه  ةقلحزملا  ديكوتلا مال : ماللا : نيقيلا قح وهل ©

 .ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ :قح .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 اال



 , هيلا فاضم : نيقيلا «نا» ربخ عفر 3 يف «نيقيلا قح'وه» ةيمسالا ةلمجلاو

 ' نيقي وأ .نيقيلا نم تباشلا قحلا يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي

 . نيقيلا قح

 0 ماب 045

 . نيعبسلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 دج دم دام
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 * ديدحلا ةروس بارعإ # |[

00 
 ١ مك راو فو ضرالاو ثومت اقامويَعَم +«

 «هنوحبسيوا ىلاعت هلوق يف امك هسفنب يدعتلا هلصاو ماللاب ىدعت يذلا حبسب
 صقنلا نع هتهزنو ءوسلا نع هتدعب «هتحبسا ىنعم نال فارعالا ةروس يف .

 داري نا امإو ءهل تحصنو هتحصن يف ماللا لثم نوكت نا امإ رلخت ال ماللاف

 ًاصلاخ ههجولو هناحبس هللا لجال حيبستلا ثدحا : هلل حبسب .

 زوجيو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : تاومسلا يف ام ©

 يف . حصيو حيبستلا هنم ىتجتي ام يا ؛ءيشلا» ىنعمب ةمأت ةركن نؤكي نا

 ةلمحو . رقتسا وا دجو هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجبو راج 8 تاوبمسلا

 ةقلعتم نوكت وا بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا يف رقتسال

 . («ام» نم ةفوذحم ةفصب

 «ام) تفذحو اهبارعإ برعتو «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضراألاو ©

 1 . ضرالا يف امو يا راجلاو

 ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا والا : ميكحلا زيزرعلا وهو ©
 . ةمضلاب عوفرم هوه» ربخ : زيزعلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع 1

 . زيزعلل ةفص نوكي نا زوجيو أدتبملل ناث ربخ :ميكحلا

 2 « دوق خاطف تي يلو ركل ناموا ١ 2 الس صر 2 دعي ارامل 13

 : كلم . مدقم ريخب قلعتم رورجبو راج : ضرألاو تاومسلا كلم هل ©

 _#”80ة



 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا . ةمضلاب عوفرم رحؤم أذتبض

 ١ ةرورجم «تاومسلا») ىلع واولاب ةفوطعم : شالو . ةرثسكلا هر هرج ةمالعو

 : يأ لع دل ةمشلا هوة يقم اخس لف تيميو يبحي ©

 واولاب ةفوطعم : تيميو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل

 اهالوعفم :فذحو ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهبارعإ؛برعتو «يبحيا ىلع
 . . ءايحالا تيميو ةمايقلا موي ىتوملا يبحي يأ . نامولعم اهمال اراصتخا

 , كلم هل١ لثم . بارعإلا نم اهل لجم ال ةيئادتبا «ييخي١ ةيلعفلا ةلمجملاو

 00 يحي وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخخ عفر لحم يف وا «ضرالاو تاومسلا

 لماع راثبأو هل” يف رورجلا ريمضلا نم لاح بصن لحم يف وا . تيميو

 . هيف

 ' ةفطاع وا ؟ييبمب» بارعإ نم لالا هجرلا ىلع ةيفانتتسا اال : لك ىلع وهو ©

 عقب لع يف حتا لع ينجم لصنفنم عفر ديمسف : وهل ٠ يندلا هجولا لع
 : . ريدقب قلعتم رورجتو راج : لك ىلع .

 يأ ربك . ةسكلا رج ةضلعإ فاضل رج يل افاشم نيد م ءيش ©

 ْ .. ةمضلاب عوفرم اوه

 اطقؤوة ينيك زكتاهلو ١
 لا الي اسس ل نرخ لوألا وه ©

 ١ «لوالا» نلع واولاب فرطعم «رمخآلاو» و ةمضلاب عوفر اوها ربخ : لوالا
 ْ ؛ ةمضلاب هلثم عوفرم

 برعتو هرخآلاو لوألا وها ىلع واولاب ةفوطعم : نطابلاو رهاظلاو و

 1 . اهبارعإ

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ميلع ءيش لكب وهو ©
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 ضم يونا 0 2 وه
 قيصري 1
 2 20 موه وهف

 ىوتسا مث مايأ ةنس يف ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وه «

 « شرعلا ىلع » ىلا « يذلا وه » نم ميركلا لوقلا : شرسعلا ىلع

 ةروس نم ةعبارلا ةميركلا ةيآلا عجارت روسلا نم ديدعلا يف هبارعإ قبس
 (ةدجسلا»

 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : جلي ام ملعي ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتشم
 . ادعو باب نم «ملعي» بارعإ برعت : جلي . هب لوعفم بصن

 با ةلعو . نشألا يف لخدب م يا جلي قاطشم ردرعب راج : ضيرألا يف ©

 برعتو « ضيألا يف جلي ام لع والاب ةفرطمس : اهثم جرخي امو ©

 . اهبارعإ

 ىلع فطعلا يواوب ةفوطعم : اهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني افو ©
 . اهبارعإ برعتو «اهنم جرخي امو ضرالا يف جلي انم»

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةفطاع واولا : مكعم وهو ©

 فوذحم هيف لماعلاو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : عم .أدتبم عفر لحم

 مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو (وه» ربخب قلعتم

 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 ناكم فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : متنك ام نبأ ©

 ماك



 ' .هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو اهل لمع ال ةدئاز : ام .باوجلاب قلعتم
 , ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . مكعم وهف اونوكت امنيا : ريدقتلا
 . ءاتلاو نيأب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 : «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا. ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 ' بصن لح يف حتفلا ىلع ًاينبم ناكم فرظ «نيأ» نوكت وا عمجلا ةمالع ميملاو

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف ؛متنك» ةلمجو ةدئاز (ام» و ةيناكملا ةيفرظلا ىلع

 ةميضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع واولا : امي هللاو ©

 ' ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلاو

 0 .٠ ريخلاب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ' يف لصتم  ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ريصي نولمعت ©
 . ةلص ؛«نولمعت» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريغب . لعاف عفر لح

 ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعإلا نم ال لح ال لوصوملا

 نا:زوجيو .٠ هنولمعت اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنال' لخملا بوصنم فوذحم

 ؛امو'لام»و . امل لحم ال اهتلص («نولمعت» ةلمحو . ةيردصم «ام» نوكت

 |0107 . مكلامعأب ريدقتلا ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 رس
 © زومالا ضن لووك هب 0

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 :؛ اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو :. ةرسكلا هرج

 ميظعتلل رورحيو راج : هللا ىلا . ةفطاع واولا : رومألا عجرت هللا .ىلاو ©

 عجرتا ةلمجو . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف بئان :رومالا .ةمضلا

 ' لحم ال «ضرألاو تاومسلا كلم هل» ةيئادتبالا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ارومألا

 1 1 . امل
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 سدو رز هس ْ

 © ٍروُُضَياَدمِلِع ميو ليان يو راهتلا و كم +

 ريمسق لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عباضم لعف ليللا جلوي ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ليللا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 كلم هلا لثم بارعإلا نم ام لح ال ةيئادتبا «ليللا جلوي) ةلمجو . ةحتفلا

 جلوي وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف يه وا «ضرالاو تاومسلا

 .هيف لماع راجلاو . «هل» يف رورجملا ريمضلا نم لاح بصنت لحم يف وا ليللا

 امو جلويب قلعتم رورجبو راج : ليللا يف راهنلا جلوبو راهنلا يف وى

 : ىنعمب اهبارعإ برعيو ةراهنلا يف ليللا جلوي» ىلع واولاب فوطعم اهدعب
 . اذه يف كلذ نمو كلذ يف اذه نم ديزي

 اريدق ءيش لك ىلع وهو ١ بارعإ برعت : رودصلا تاذب ميلع وهو ©:

 . اهتطاوبب يا رودصلا سفنب ميلع يا . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 . بولقلا نع اهب ىنكي : رودصلاو

 ند :سجب ايلوقنأو وبوس و هلا أوما

 4 ريف مطاوع 0

 ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : هللام اوثمآ ©
 رورجمو راج : هللاب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . اونمآب قلعتم ميظعتلل
 برعتو ؛هللاب اونمآ" ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : اوقفئاو هلوسرو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو اهبارعإ

 ىلع ينبم لوصوم مسا هاما و . رج فرح : نم : اهلصأ : مكلعج امم ©
 . ديدشتلا لصحف «ام» يف نونلا تمغدا دقو . نمب رج لحم يف نوكسلا

 لوعفم فذح دقو ضيعبتلل «نم» و . اوقفنأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ا رع



 , حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . هيلع ةيضيعبتلا «ْنم» ةلالدل ةاوقفتأ»

 ' ريمْض'- للصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًاناوج هيف رثثبسم ريمض لعافلاو

 ' عمج ةمالغ ميملاو لوا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 ا : ال لحع ال لوصوملا ةلص «هيف نيفلختسم مكلعجا ةلمجو . روكذلا

 !  ركذم عبج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : هيف نيفلختسم ©

 .نيفلختسمب قلعتم رورجمو راج : هيف . درفملا نيونت"نم ضوع نونلاو ملاس
 ' نيذلا ءافلبخ مكلعج يتلا لاومالا ضعب هللا ليبس يف اولذباو : ىنعمب

 ١ ينبم لوضوم مسا : نيذلا . ليلعتلا ديفت ةيفانتسا ءافلا : .اوئمآ نيذلاف © :
 ! هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :.اونمأ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 'راجلا فذحو هلوسرو هللاب اونمآ يا . بارعإلا نم امل لحت ال لوصوملا ةلص

 1 . هيلع لدي ةلبق ام نال رورجملاو

 : «نيإللا» لوصوملا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو رانج : اوقفناو مكذم ©

 : ةفوطعم :.اوقفناو . 'مكنم مهنوك لاح : ريدقتلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 01 . اهبارعإ برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب

 رجا فرح ماللاو «نيذلا» ربخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : ريبك رجا مهل ©
 ريخب قلعتنم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و
 , رجال  تعن  ةفص : ربك . ةمضلاب عوفرم رخؤم ادتبم : رجأ . مدقم

 ْ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 وةءسوو سوو دز, ٌُسودرو يتم يج ماو وو 097

 دوو مكسيرب ونمو دةوعدب لولا وهاب نوم الوتس
 هب ل ا خس
 ل لا

 : عفر لحم .يف نوكسلا "ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام .:ةيفانغتسا واولا : مكل امو ©
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 ميملاو «ام» ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ناييالا مدعل راكنالا ديفي أدتبم

 . مكل ءيش يا ىنعمب روكذلا عمج ةمالع

 يف نيبطاخملا فاك نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا نونمؤت ال ©
 ال ةيفان : ال . نيرفاك مكلامو يا «مكلام» يف لعفلا ىنعم نم يا «مكلام» ْ

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤت . اط لمع
 فيك يا نونمؤتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب ٠ لعاف عفر لحم يف

 . نورفكت |

 بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : مكوعدي لوسرلاو ©
 : وعدي . ةمضلاب عوفرم أدتيم ؛لوسرلا» و . ناتلخادتم نالاح اههف لاح

 فاكلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 . ادتبملا ربخ عفر لحم يف «مكوعدي» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 بوصنم عراضم لعف : اونمؤت . ليلعتلل رج فرح ماللا : مكيرب اوئمؤتل ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب
 نم اه لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص ؛اونمؤت» ةلمحو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ» و . بارعإلا

 فاكلاو اونمؤتب قلعتم رورجمو راج : برب . وعديب قلعتم رورجملاو راج او

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 مكوعدي لوسرلاو ناهيالا كرت يف مكل رذع ياو : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع
 . هيلا

 : دق . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : مكقاثيم نذخا دقو ©

 هيف رتتسم ريمض ” لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخا . قيقحت فرح

 بوصنم هب لوعفم : قاثيم . هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج

 . !مكبرب» يف تبرعا «مك» و ةحتفلا هبصن ةمالعو

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : متنك نإ ©

 ل 8#خ6-



 ' ريمض ءاتلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتدلا عقرلا ريمضب هلاصتال

 ْ ميملاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم

 ؛ يآ هرسفي هدعب ام نالو ًاراصتخا طرشلا بارج فذحو روكذلا عمج ةمالع

 ٠ مدر نا ىنعمب . هيلع ديزم ال بجوملا اذه نافام ٍفجومل نينمؤم متنك نا
 قطانلا باتكلا مكيلع التو هيلع لوسرلا مكهبن نا دعب ذتقو ناح دقف نايبالا

 . ججحملاو نيهاربلاب

 نم ضوغ نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب برصنم ؛ناك» ربخ : نينمؤم ©:
 : 000. هرقملا نيونت 00

 رولر روق ا ىداوم 13
 نو 1

 يذلا .٠ ادتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر يمس : يذلا وه ©

 . هريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لوصوم مسا

 1 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : تابآ هديع ىلع لزني ©

 ٠ ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لزني . بارعإلا

 : ءاهملاو لزنيب قلعتم رورجمو راج : هدبع ىلع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 ' ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تايآ . ةفاضالاب رج لخم يف لصعم ريمض

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن

 نم ًالدب ةرسكلاب اهلثم ةبوصنم تايآل - تعن  ةفص : مكحرخيل 'تانيب ©
 . رج فرح ليلعتلا مال ماللاو ماسلا ثنؤملا عمججب ةنقحلم اهنال ةحبتفلا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عزاضم لعف :جرخي

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . وه هريدقت ًازوج رتتنسم ريمض لعافلاو
 ؛ عمجأ ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 . بارعألا نم اهل لحم ال ةرمضملا ؟نا» ةلص « مكجرخي ١ ةلمجو . روكذلا

 كر



 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصمم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «ناةو

 تاملظ نم يا . جرخيب قلعتم رورجمو راج : روشلا ىلا تاملظلا نم ©

 ناهيالا رون ىلا يا جرخيب قلعتم رورجيو راج : رونلا ىلا . لالضلاو رفكلا

 . قحلاو

 هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : مكي هللا ناو © 1
 رورجمو راج : مكب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : ةلالجلا ظفل

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناد ريخب قلعتم

 ناربخ : ميحر فوؤر .  ةقلحتملا  ديكوتلا مال ماللا : ميكر فقوؤرل#©

 . ةمضلا اههعفر ةمالعو ناعوفرم ربخ دعب ربخ يا عباتتلا ىلع نال

 "نشارة قوق سؤ فبلآا ملك ٠١
 يكول ولع عكار يولد: رط سعرك 28 سو رص ات ا هسا هر 5 م 00
 اى يس هلأ دعو لوو اواتفو دعب ساوكسعايي لان 20 ونشأ
 4 رجم

 ةنماشلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مكل ام١ ىلع واولاب ةفرطعم : مكل امو © :

 ؟ مكل ضرغ ياو يا . اهبارعإ برعتو

 نونلا ةمغدم (الا١ و . بصان يردصم فرح : نأ : اهلصا : اوقفثت الأ ©

 بوصنم عراضم لعف : اوقفنت . اهل لمع ال ةيفان يهو ديدشتلا لصحف اهيف

 لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب
 بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا 4نا» ةلص «اوقفنت» ةلمجو . ةقراف فلالاو
 يف لعفلا ىنعم نم لاح بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا» و

 يف مكل ضرغ ياو وا . مكلاوما نيلذاب ريغ نيرتقم مكل امو يا «مكلام"

 را



 : : ندقلا «يف» رجلا فرحب رج لحم يف لوؤملا ردصملا نوكيف ”قافنالا كرت

 ' هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ارقفنتب قلعتم رورجيو راج : هللا لييس يف ©
 | هاؤقشتا'لوعفم فذحو ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 ' ضعب اولذببت ال نا يف : ىنعمب قايسلا نم مولعم هننال ًازاجياو ًاراصتخا

 01 . قافنالا كرت. يف يا هللا ليبس يف مكلاوما

 ! راجن : هلل . لاح بِصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ثاريم هللو ©

 ٠ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ثاريم . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل رورجتو

 .!ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : :ضرألاو تاومسلا ©

 ا : .. اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

  عوقرم عراضم لعف : يوتسي.. ال لمع ال ةيفان ؛ مكنم يوتسي ال ©

 , قلعتم رورجو راج : مكنم ٠ لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 00 . روكذلا عمج :ةمالع ميملاو يوتسيب

 / لوف : قفنا ٠ لعاف غفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : قفنأ نم ©

 : ةلمجو » : وه هويدا ًلوج اتسم ريح لعانلاو تلا لع ينيم ضام

 0 . هللا ليبس يف مكتم هلامأ لذب نم يأ ٠ مولعم

 ع هيأ فاضم ١ عقلا . قفل دامس ورجو راج: عيقفلا ليق نم

 ' مالسالا رع لبق يا ةكم حتف لبق : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 ' توافتلا نيب يا ةلالدلا حوضول فذحف حتفلا دعب نم قفنا نمو هلها ةوقو
 . هدعبو:حتفلا لبق مهنم نيقفنملا نيب

 . اهبارعإ برعتو «قفنا» ىلع واولاب ةفوطعم : لتاقو ©

 | .«باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبنم ةراشا مسا : كتلوأ ©
 : نيرجاهملا نم نولوالا نوقباسلا مهو حتفلا لبق اونقفنا نيذلا كئلوأ يأ

 ةمالعو ثبوصنم زيي : ةجرد .ةمضلاب عوفرم ؟كئلوأ" ربخ : ةجرد مظعأ ©

 . ةحتفلا هبصن

 ل



 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نيذلا نم © 1

 . مظعأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب '

 ضام لعف يهو بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : :اوقفنأ ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . مهلاوما اولذب يا ةقراف فلالاو

 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : دعب . رج فرح : دعي نم ©

 . ةكم حتف دعب يا اوقفنأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم

 . اهبارعإ برعتو ؛اوقفنا" ىلع واولاب ةفوطعم : اولتاقو ©
 دحاو لكو يا . مدقم هب لوعفم : ًالك . ةيفانئتسا واولا : هللا دعو ًالكو«

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعو . نيقيرفلا نم

 . ةمضلا عفرلا ةمالعو ميظعتلل عوفرم

 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ىتسحلا ©

 فوصوملا فذحف تاجردلا توافت عم ةئجلا: يهو ىنسحلا ةيوثملا يا رذعتلل
 . هماقم ةفصلا تفيقاو

 هللاو ىنعمب . ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : رييخ نولمعت امب .هللاو ©

 . مكلايعأب ميلع وا مكلمعب ةربتخ وذ

 ا
4 2 ١١ 

 © مسا : اذ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : يذلا اذ نم
 لوصوم مسا : يذلا . «نم» ريخ عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم ةراشا

 ةلمجو . هل - تعن  ةفص وأ «اذ» نم لدب عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هللا ضرقي»

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : هللا ضرقي ©

 ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم ةلالجلا ظفل : هللا . وه هريدقت ًازاوج
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 ! يف قافنإلا : نسحلا ضرقلاو . ًاسح ًافلس وا فلسي ئنعمب ةحتفلا بصنلا

 ْ هللا هجول هلام ىطعا اذإ هنأل زاجملا ليبس ىلع ضرقلاب كلذ هبش . هللا ليبس

 ' . ةايإ هضرقأ أ هنأكف ىلاعت

 : ةجتفلا هبلصن ةمالعو بوصنم - قلطم لوعفم ردصم: ًانسح ًاضرق ©

 | يف ردصم ؤه وا ًانسح ًالام هفلسي يا ىنعملا ىلع هب ًالوبعفم نوكي نا زرجيو

 ! اهبضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاضرقل - تعن  ةفص : ًانسح . لوعفملا عضوم

 ٍ . ةحعفلا

 ؛ ةرهبضم نأب بوصنم عراضم لعف : هفعاضي . ةيببس ءافلا : هل هفعاضبف «©

 ريملض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماهفتسالا باوج يف ةعقاولا ءافلا دعب

 , لح يف ملغلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 | ىلع هرجا هيطعي ىنعمب فعاضيب قلعتم رورجيو راج : هل . هب لوعفم بصن

 ْ . هلضف نم ًافاعضا ًافعاضم هقافنا

 | . مددقم ربخب قلعتم رورجبو راج : هل . ةيفانغتسا واولا : ميرك رجأ هلو ©

  ةعوفرم رجأل - تعن  ةفص : ميرك . ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : رجأ

 ْ . ةمضلاب اهلثم

 #2 ا / 28 يد

 هلو مشن كي ديول 1و نيتم ري 1

 رك د0 قسمي 7
 ها

ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم «ميرك رجا هله هلوقب قلعتم نامز فرظ : موي ©
 . 

 | ايظعت «ركذا» هريدقت فوذحم لعفل هب ًالوعفم سا نوكي وا ةحتفلا هبصن

 . مويلا كلذل

 : : ىرت . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : تانمؤملاو نيثمؤملا ىرت ©

 ب ا 8#8ةهعاد



 لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هال ءايلا هبصن
 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نينمؤملا» ىلع واولاب ةفوطعم : تانمؤملاو
 . ملاس ثنّوم عمج اهنال ةحتفلا نع ًاضوع ةرسكلا

 عراضم لعف : ىعسي . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهروذ ىعسي ©
 و ةمضلاب عوفرم لعاف : رون . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض !مه)

 . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ىعسيب قلعتم ناكم فرظ : مهيدبأ نيب ©
 ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يديا

 . تبرعا (مه» و فاضم وهو لقثلل

 قلعتم ةلمج هبش اهلثم يهو «مهيديا نيب» ىلع واولاب ةفوطعم : مهئاميدأبو ©
 . «مهرون) يف تبرعا «مهل و مهناهيا نع وا مهناهيا يفو يا ىعسيب

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : تانج مويلا مكارشب ©
 ًادتبم : ىرشب . مكارشب : مهنوقلتي نيذلا ةكئتالملا ممل لوقي يا  كلوقلا
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 :تانج . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىرشبلاب قلعتم نامز فرظ : مونئيلا

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ
 - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : راهنالا اهتحت نم يرجت ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يرجت . تانجل

 ريدقتب راهنالا نم لاحب وا يرجتب قلعتم رورجو راج : تحت نم . لقثلل
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اها و اهتحت ةنئاك

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رامنالا

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو برصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©
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 ٍْ . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا مشالا نيونت نم ضوع

 ' أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :: ميظعلا زوفلا وه كلذ ©

 ! الا داتع- لصف.ريمض : وه . باطخلل فاكلاو دعبلل وا  ةدئاز - ماللاو
 ٠ ةفص : ميظعلا . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : زوفلا .؛ بارعإلا نم هل لحم

 | ىلع ًاينبم' ًالضفنم ًاربمض اوه» نوكي وا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم زوفلل - تعن
 , ذؤفلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . هربخ ةنوفلا» و ًايناث ًادتتبنم عفر لح يف حتفلا

 0 رج عقر لخ يف اميلسلا

 نو وطه ايزل تيتو فينك لوو ٠١
 رو اونو ارو أوتي م مك
 © تاكا بينو مخ لدي ا

 .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؟مويل نم لدب : لوقي موي«

 0 . ةمضلاب جوفرم عراضم لعف : : لوقي

 ' نوتلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف : تاقفانملاو نوقفاثملا ©

 واولاب ةفوطعم : تاقفانملاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا :نم ضوع

 لوقي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوقرم «نوقفانملا» ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم يف «تاقفانملاو نوقفانملا

 ف حلا لع ينم لرسوم مسا نيذلا . رج:فرح ماللا : اونمآ نيذلل ©

 ! ىلع .ينبم ضام لعف : اونمآ. لوقيب قلعتم رورجملاو رابجلاو ماللاب رجن لحم
 فقالا لعاف عفو لع ف لصخم ريس وول ةعاما واوب هلاصتال مضلا
 أ 000 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ءاونمآ» ةلمجو . ةقراف

 ؛ رما لعف يهو - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : انورظنا ©
 . لصتم ريض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال :نوئلا فذح ىلع: ينبم
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 نوكسلا ىلع يئبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛ان» و لعاف عفر لحم يف
 . هب لوعفم بصن لحم يف

 همزج ةمالعو بلطلا باوج هنال موزجم عراضم لعف : مكروت نم سيتقن ©

 راج : رون نم . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس

 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو سبتقنب قلعتم رورجمو
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 : اوعجرا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوعجرا لبق ©

 لوق وهو لعاف بئان عفر لحم يف «اوعجرا» ةلمجو ؛اورظنا» بارعإ برعت

 . مهب (كهتو مهل ًادرط نيقفانملل نينمؤملا
 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكءارو ©

 . «مكرون) يف تبرعت امكاو . اوعجياب

 : ًارون . اهبارعإ برعتو ؛اوغجرا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ًارون اوسنمتلاف ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ىنعمب فوذحم لعف ىلع ةفطاع وا ةيببس ءافلا : روسي مهنيي برضف ©

 ضام لعف : برض . ... برضف مهنيب ليحف نينمؤملا فقوم ىلا اوعجرف ٠

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ئنبم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)» و فاضم وهو برضب قلعتم

 نيقفانملاو نينمؤملا نيب يا لعاف بئان عفر لحم يف رورجيو راج : روسب

 . رانلا قشو ةنجلا قش نيب لئاح طئاحب

 رورجتو راج : هل . روسل  تعن  ةفص رج لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : باي هل ©

 باي روسلا كلذل يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باب . مدقم ربخب قلعتم
 . هنم نولخدي ةئجلا لهال

 يف وا روسل ةيناث ةفص رج لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةمحرلا هيف هنطاي ©

 . ةنجلا يلي يذلا قشلا وهو بابلا وا روسلا نطاب يا بابل ةفص عفر لحم
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هنطاب
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 أ روم أدتبم «ةمحرلا» و مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج: هيف . ةفاضالاب
 '1: «هنطاب» ربخ عفر لحم يف «ةمحرلا هيف» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم

 : «ةمخرلا هيف هنطاب» ىلع واولاب ةفرطعم : باذعلا هليق نم هرهاظو ©

 ' نم بابلا رهاظو يا ةفاضالاب رج لحم يف «هلبق" يف ءاهلاو اهبارعإ برعتو
 ,.. رانلاو ةملظلا هتهج نمو. بابلا دنع نم رانلا نلهال رهظ ام وا رانلا هتهج

 للا ةضرو «دصل اقر تتكاو از ركعكن كلا مترو داني 5 ١
 ١ + ذولا درا تأ ةتبيعانإ هالو حسبو

 ! لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف: مهئؤداني ©
 0 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر

 | يداني يا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحت يف ةلمثجلا : مكعم نكن ملأ ©
 , يفنملا ىلع تلخد راكتا ماهفتسا ةزم» ةزمهملا .. . مهل نيلئاق نينمؤملا نوقفانملا
 1 :.ل . تابثالا يف ةغلابم يفنلل راكنا ةزمه يه يا ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف

 , ةمإلعو ملب موزجم صقان عراضفم لعف : نكت . بلقو مزجو يفن:فرح

 رتتسم ريمض اهمساو نيتكاسلا ءاقنلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج
 | عاتجالا ىلع لدي بوصنم ناكم فرظ : عم . نحن هريدقت ًابوجو
 ريمض - لضصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو «نكنا ربخيإ قلعتم ةبحاصلملاو
 ! يا اروكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا' ىلع ينبم - نيبطاخملا

 00 . :رهاظلا يف مهتقفاوم نوديري

 ! ريمْنض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلب اولاق ©
 ١ هل لمع ال باوج فرح : ىلب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ش ش . انعم متنك معن يا . قيقحتلل
 لضصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : مكنكلو ©

 ل7396



 عمج ةمالع ميملاو اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -
 . اهربخ عفر لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكسفنا متنئتف © '

 عقر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحنم ا :

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : سفنأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 . قافئلاب اهومتنتف يا «مكعم» يف تبرعا «مك» و ةحتفلا

 نابرعتو «متنتف» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مقيتراو متصيرتو ©

 . متككشو مترظتناو يا اهبارعإ

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ترغ . ةفطاع واولا : يثامألا مكترغو ©

 - لصتم ريمض فاكلاو بارعإلا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 ينامالا لاوط مكتعدخو يا ةمضلاب عوفرم لعاف : ينامالا . روكذلا عمج

 . رامعالا دادتما يف عمطلاو

 ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ءادتباو ةياغ فرح : هللا رمأ ءاج ىتح © '

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عرفرم لعاف : رمأ . حتفلا

 ةلمجلاو . توملا مكءاج ىتح يا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 . بارعإلا نم امل لحم ال ةيئادتبا (هّللا رما ءاج» ةيلعفلا

 برعتو «ينامالا مكترغ» ىلع واولاب ةفروطعم : رورغلا هللاي مكرغو ©

 هللا نع مكعدخن يا مكرغب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . اهبارعإ

 . مكبذعي ال ميرك وفع هللا نأب ناطيشلا هب ناييالاو

 ذعر 5 ور 9 + و ب 2

 ركود واو أمورك را وزالو ةيدز جدول مول ٠ ٠

 ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : مويلا . ةيفانئتسا ءافلا : مويلاف ©
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 . دخؤيب قلعتم ةحتفلا هبصن

 ١ يتنبم عراضم لعف :.:ذخؤي . ال لمع ال ةيفان : ةيدف مكنم ذخؤي ال ©

 : ذخؤيب قلعتم رورجميو راج : مكنم . ةمضلا هعفر :ةمالعو عروفرم لوهجملل

 ركذ دقو, ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةيدف . زوكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ام وهو (ءادف» ىنعمب (ةيدفا نال وا لعافلا بئان نع لوصفم هنال لعفلا

 ش . لدبلاو ضيوعتلا نم هب ئدتفي

 : فرح ::نم . ةذخؤي الا ىلع ةفرطعم : ال . ةفطاع اولا : نيذلا نم الو ©

 00 . نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج

 | ضام لعف يهو بازعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك ©

 لاف عقر لح يف لصتم ريمسغ داولاو ةمعامججا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 ' . ةقراف فلالاو

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم أدتيم : :راثلا مكاوأم ٠

 ! 'رؤكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا لع ينم - نييطاخملا

 : فرم نيش : زاثلا رذنعتتلا فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا روهظ نم عنمو

 . ةمضلاب

 1 : وم. أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عقر ريض : مكالوم يه ©
 يف تبرعا «'مك» و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ ريخ

 . اهل لحم ال ةيريسفت ةلمحلاو . مكرما ىلوتت رانلا يا «مكاوأم»

 ! حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : سئب . ةفطاع واولا : ريصملا سئيو ©

 : صوصخملا.فذحو ةمضلاب عوفرم «سئب» لعاف : :ريصملا . مذلا ءاشنال

 . رانلا ريصملا سئبو يا هيلع لدي هلبقاام نال اراصتختا مذلاب
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 يقارن وطار كو ممل كارم يرطأملم ٠7١
 مالا هلع 1121 تقني بسيفلاو وأنكر
 © وقيمة تع

 يمن فرح : مل . ىنعم ريرقت ةزمهو ًاظفل ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : نأي ملأ ©
 هرخخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : نأي . بلقو مزجو

 ىنأي رمالا ىنأ نم نحي ملأ ىنعمب هيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو -ةلعلا فرح

 . ناح وا هتقو يا : هأنإ ءاج اذا : يمري ىمرك

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اونمآ نيذلل © '

 ينبم ضام لعف : اونمآ . ىنأيب قلعتم :رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلنع
 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «اونما» ةلمجو . ةقراف فلالاو

 عراضم لعف : عشخت . بصان يردصم فرح : مهيولق عشخت نأ ©

 ةمالعو عوفرم لعاف : بولق . ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بونضنم

 عشخمت» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاخلا ريمض «مه)» و ةمضلا هعفر

 اهدعب امو «نأ» و . بارعإلا نم اه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص !مهبرلق

 . «ينأي" لعاف عفر لح يف ردصم ليوأتب

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . عشختب قلعتم رورجمو راج : هللا :ركذل © ش

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : قحلا نم لزن امو ©

 وهو قحلا نم لزن الو هللا ركذل يا رورجم ىلع فوطعم هنال رج لحم يف
 ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزن . نآرقلا
 :قحلا نم . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «لزن» ةلمجو .وه هريدقت
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 هتوك لاح .: ريدقتلا "ام» لوصوملا مسالل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج

 ْ : . قحلا نم
 عراضم لعف : اونوكي . اه لمع ال ةيفان : ال ..ةنففطاع واولا : اونوكي الو ©

 نؤنلا فذح هبصن ةمالعو نأب هلثم بوصنم (عشخت» ىلع فوطعم صقان
 ْ . ةقراف فلالاو همسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبشتلل رج فرح فاكلا : نيذلاك ©

 فاكلا نوكت وا «اونوكي» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف

 ٍفاضم وهو ؛اونوكي» ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ًاينببم «لثم» ىنعمب سا
 . ةفاضالاب رج لحم يف «نيذلا» لوصوملا مسالاو

 ..بارعإلا نم اهل لحم ال :لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : باتكلا اوتوأ ©
 ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجنملل ينبم ضام لعف : اوتوا

 فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال
 ١ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باتكلا . ةقراف

 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق : رج فرح : ليق نم ©

 . مهلبق نم يا اوتوأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم
 . حتفلا ىلع ينبم' ضام لعف : لاط . ةيفانثتسا ءافلا : دمألا مهبلع لاطف ©

 روزجملاو راجلاو ىلعب رج لح يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح : ىلع ْ

 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف : دمالا . «لاط» لعفلاب قلعتم

 ' ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تسق . ةيبيس ءانفلا : مهبولق تسقف ©

 ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل

 لإط ىنعمب . ثيرعا :'مهبولق . بارعإلا نم ا لحم ال ثينأتلا ءاتو
 | . مهئايبنا نيبو مهنيب نامزلا وا رهدلا مهيلع

 . :ةمضلاب عوفرم أدتبم : ريثك . ةيفانعتسا واولا : نوقساف مهنم ريثكو ©

 راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ينايب رج فرح : نم
 واولاب عوفرم أدتبلا ربخ : نوقساف . لك نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنال
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 1 بي تاس يس هس موب
 وع ماكل ايي اهيومدخ ضر ملا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نأ ©

 ليوأتب اهريخو اهمسا نم اهدعب امو («نأ» و ..ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 . «اوملعا» يلوعفم دسم دس ردصم

 عراضم لعف : ييجي .«نا' ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرالا يبحي ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرالا . وه هريدقت ًاناوج

 «اهاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توم

 انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نيب . قيقحت فرح : انيب دق ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛انإو

 : تايآلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو انيبب قلعتم رورجمو راج : تايآلا مكل ©
 عمجب قحلم هلال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوغفم

 . ملاسلا ثنؤملا

 ينبم - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم فرح : مكلعل ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع

 توبثب عوفرم عراضم لعف يهو «لعلا ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : نولقعت ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
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 و 12 كسر او و ١ ١م

 © يكول
 :'لعفلاب هبشم دنيكوتو بصن قرح : تاقدضملاو نيقدصملا نإ ٠

 نم ضرع تونلاو لاس ركذف عمج هلال ءايلاب بوصنم ةنا» مسا : نيقدصملا
 «نيقدصملا» ىلع واولاب ةفرطعم : تاقدصملاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ماس ثنؤم عمج انال ةحتفلا نم ًلدب ةرسكلا اهبصن ةمالمي اهلثم ةبوصنم
 . داصلا ددشف داصلا يف ءاتلا تمغدا تاقدصتملاو نيقدصتملا يا

 هلاصتالا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوضرقا . ةفطاع واولا : اوضرقأو ©

 ةلمجو ةقراف فلالاو لعاف عقر لخم يف لصتتم ريمسم واولاو ةعاما واوب
 «نيذلا» ىنعمب ماللا نال نيقدصملا يف لعفلا ىنعم .ىلع ةفوطعم «!اوضرقا)

 اوضرقاو اوقدصا نيذلا نا : ريدقتب اوقدصا ىنعمب «نيقدصملا لعافلا مساو

 يضاملا لعفلا فطع يا لعفلاب ههبشل مسالا يلع انه لعفلا فطعو . هللا
 ىتعمب لمعي لأب نرتقملا نا ىلع لدي كلذو لأل بحانصملا لعافلا مشا ىلع

 . طقف يضاملا

 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مهل فعاضب ًائسح اضرقا هللا ©

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عرضم لعف : : فعاضي .٠

 «مهلا وارج فرح ماللاو وه.هريدقت ًازاوج هيف رتتسم يمض لعافلا بو

 ةلمجو .' فعاضيب قلعتم رورجمملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 يف هوعفذ ام مهل هللا فعاضي : ىنعمب «نأ» ربخ عفر لحم يف !مهل فعاضي)

 ., ةفعاضم ًافاعضا ايندلا

 (محلا يف ميملاو ةرشع ةيداححلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ميرك رجأ مهلو ©

 ٠ ا . روكذلا عمج ةمالع

 سس ةتلال



 0 نومك وم وماي 3
 ار اوركيد وهدد رم ط مر 0

 ل يا

 يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : اونمآ نيذلاو ©
 لعف : اونمآ . «نوقيدصلا مه كتلوا» ةيمسالا ةلمجلا هربخو أدتبم عفر لحم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص هاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف

 : هلسر . ةفطاع واولاو اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج :؛ هلسرو هللاي © :

 لصتم ريمض ءاملو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو رجلا فرحب روزجم

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نوقيدصلا مه كئلوأ ©

 ءاقتلال مضلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه ش

 عوفرم «مه» ربخ «نوقيدصلا» و أدتبم عفر لحم يف ميملا عابشالو نينكاسلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونئتلا نم ضوع نرتلاو ماس ركذم عمج هنال واولاي

 نوكت نا زوجيو «كنئلوا» ربخ عفر لحم يف «نوقيدصلا مهل ةيمسالا ةلمخلاو

 . «نرقيدصلا مه» ربخلا نوكيف «نيذلا» لوصوملا مسالا نم الدب «كئلوا»

 عفرلا ةمالعو ًاضيا ةعوفرم «نوقيدصلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ءادهشلاو ©

 : . ةمضلا

 نيقيدصلل ةفوذحم ةفصب ةقلعتم ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : مهبر دنع ©:

 ءادهشلاو : ريدقتلا ءادهشلاب ًاقلعتم فرظلا نوكي وا فاضم وهو ءادهشلاو

 دنع لوقلا فوقو نوكي نا زوجيو . ةمايقلا موي ممالا ىلع ةداهشلاب نوموقي

 «مهرجأ مهلا ةيمسالا ةلمجلا هربخو ًادتبم «ءادهشلا» نوكيف «نوقيدصلا»

 2 لم



 : روحي هيلا فاضم : بر . هنيد ءالعاو هللا ليبس ف نوحضملا ممال
 لحم يف نييئاغلا ريمض مهل زو فاضم وهو ةرسكلا. هرج.ةمالعو ةفاضالاب

 : . ةفاضالاب رج

 .ًادعبملل ناث ربخ عقر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : مهرونو مهرجأ مهل .٠

 ًايناث ًاريخ ةلمسلا نوكتف «نيذلا» نم ًالدب «كئلوأ» تبرعا اذاو «كئلوأ»
 ' يف ةمهرونو مهرجا محلا ةيمسالا ةلمجلا نوكت نا زوجيو «نيذلا» ًأدتبملل

 ريملض «مه» و رج فرح ماللا . ءادهشلاو نيقيدنصلا نم الاح بصن لحم

 أدتبم : رجا . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو اللاب رج لحم يف نييئاغلا
 ! . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض امها و ةممّقلاب جوفرم رخؤم

 رجا لثم مهل يا اهبارعإ برعتو «مهرجا» ىلع واولاب:ةفوطعم :مهرونو
 1 . مهرون لثمو .ءادهشلاو نيقيدصلا

 , «هللاب اونمآ نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : انتابآب اوبذكو اورفك نيذلاو ©

 : و اهبارعإ برعتو «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم : اوبذكو . اهبارعإ برعتو
 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لصتم ريمض انا

 |« نوقيدصلا مه كئلوأ ١ بارعإ برعت : ميحجلا باحصا كئلوأ ©
 .ةمضلا هعفر ةمالعو «باحصا مه» هريدقت فوذحم ادن ريخ «باحصألو

 مو ستروبري 1 ا 6
 خيير ]يه تعسف لولو لاول

 در رم ديدق باعد 12يوم 0

 2000 2١ ا رد 3

 © روذلاةتيإي اما ريفأاَو لوضيووتأَي

 .ةيآلا يف تبرعا : ارملعا : وهلو بعل ايثدلا ةانحلا امثأ اوملعا ©
 نيثالثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف برعا اهدعب امو ةرشغ ةعباسلا ةميركلا

 كلتا + لاو



 . بعل يه يا «دمحم» ةروس نم

 وهو رخافتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ةمضلاب اهلثم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو فاضم

 . مكنيب باسنالاب رخافت يا روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 اهلثم ةعوفرم «بعلا ىلع واولاب ةفوطعم : دالوألاو لاومألا يف رثاكتو ©

 . اهلثم برعتو «لاومالا» ىلع واولاب ةفوطعم : دالوالاو

 ةفص لح يف حتفلا ىلع ينبم هيبشتلل «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : ثيغ لثمك ©

 رورجم هيلا فاضم : ثيغ . ةايحلل ًاينا ًاربخ نوكت وا رخخافتل - تعن -

 ايحأف ءامسلا نم لزن رطم لثم ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ثيغل - تعن  ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هتان رافكلا بجعأ ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : هتاين . ةحتفلاب
 . ةفاضالاب

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًاماطح نوكي مث ًارفصم هارتف جيهي مث ©

 بوصنم (« نوكي » ربخ ؛ ًاماطح » و 4 رمزلا ١ ةروس نم نيرشعلاو ةيداحلا

 . ةحتفلاب

 قلعتم رورجيو راج : ةرخآلا يف . ةيفانئتسا واولا : باذع ةرخآلا فو ©

 ةفوطعم :ةرفغمو .ةمضلاب ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ةرفغمو ديدش ©

 . ةمضلاب ةعوفرم «باذع» ىلع واولاب
 ةفوذحم ةفصب وا ةرفغمب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : ناوضرو هللا نم ©

 يفو يا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : ناوضرو .اهل

 اس7



 : نمآ نمل ناوضرو رفك نمل ديدش !باذع ةرحخآلا رادلا

 | «نارمع لآ» ةروس يف تبرعا : نورقلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ©
 . ةئاملا دعب نيناثلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف

 ضال امس م ضع وول ناس ١١

 : ةَفيدوتوالْصَدِِت ويس دِلَسُن وورا هلأ اوم ابرك

 #8 ظل ْصاودَهَدَأَ

 . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع:ينبم رما لعف : اوقياس ©

 ا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو

 :راج : مكبر نم . اوقباسب قلعتم رورجو راج : مكير نم ةرفغم ىلإ ©

 ريمض - ٌلصتم ريمض فاكلاو اهل ةفوذحم ةفصب وا:ةرفغمب قلعتم رورجمو
 . روكذلا غمج ةمالع. ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا لع ينبم - نيبطاخملا

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرؤرجم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : اهضرع ةنجو ©

 , ىلع ينبع لصتم ريمض ؛اه» و ةعضلاب عوفرم أدعبم : ضرع . ةرسكلا
 ٍ ٠ , هيلأ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 : ىلع ينبم ةيبشتلل (لثما ىنعمب مسا فاكلا : ضرألاو ءامسلا ضرعك ©

 'رورجم هيلا فاضم «ضرعا و فابضم وهو أدتببملا ربخ عفر لحم يف حتفلا

 روزجي هيلا فاضم : ءامسلا . فاضم وهو ةرسكلا, هرج ةمالعو ةفاضالاب

  «ءازنلا ضرعك اهضرغ» ةيمسالا ةلمجلاو . ةرسكلا هرج؛ةمالعو ةفاضاالاب
 / «ءامسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو . ةنجل - ْثعن - ةفص رج لح يف

 00 . اهلثم ةرورجم

 ريم لعاقلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينم ضام لعف : تدعأ ©

 هس



 نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 لاح بصن لحم يف وا ةئجل ةيناث ةفض رج لحم يف «تدعا» ةلمحو .بارعإلا

 . ةفرعملاب تصتخاف اهفصو دعب اهنم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ©

 . تدعأب قلعتم رورجملاو راجلاو .ماللاب

 : اذ . ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : كلذ هلسرو هللاب اوئمآ ©
 دعبيلل وا ةدئاز ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . ةنجلاو ةرفغملا نم دوعوملا كلذ يا باطخلل فاكلاو

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمسفلاب عوفرم «كلذ» ربخ : هللا لضف ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم

 : يوي . لضفلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ءاشي نم هيتؤي ©

 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . لوا هب لوعفم بصن لحم

 ةمضلا هعفر ةمالعو «يتؤي) بارعإ برعت : ءاشي . ناث هب لوعفم.بصن

 دئاعلاو بارعإلا نم اه لح ال لوصوملا ةلص « ءاشي ١ ةلمجو . ةرهاظلا

 . هؤاشي نم : ريدقتلا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع واولا : ؤذ هللاو ©
 « هللا لضف» و فاضم وهو ةسمشكلا ءامسالا نم هنال واولاب عوفرم ربخ : وذ

 . «؟هؤاطع» يأ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ميظعلا لضفلا ©
 نم» و . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لضفلل  تعن  ةفص :ميظعلا

 . «نونمؤملا» مه (ءاشي
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 نت كفك اةينةكيضلو ين دع "1
 ٠ "ا

 ين فان لف : باسأ . اف لمعال ةينا : ةييصم نم باصأ ام ©

 رورجي مسن ؟ةبيصم)» و يفنلا ىنعم ديكوتل دئاز رج فرح: نم . حتفلا ىلع
 . «باصملا» ىنعم ىلع لعفلا ركذو لعاف هنال ًالحم عوفرم ًاظفل

 .واولاو ةييصمل ةفصب قاعتم رورجيو راج : مكسفنا يف يف الو ضرألا ين ©

 . فوطعم رورجمو راج : سفنأ يف ٠ يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع

 ةفاضالاب زج لح يف  نييطاخملا ريمض - لصتم يمض فاكلاو ضرألا لع
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 | لاحب قلعتم رورجبو راج : باتك يف ينتلا دعب قيفحت فرح : باتك يف الإ ©

 | يردصم فرح : نأ . ةبوتكمب قلعتم رورجمو راج : . اهاربذ نا لبق نم ©
 . لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : رين . بصان

 : يف نوكسلا: ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 ,ةلمحو . بئاصملا وا سفنالا قلخن نأ لبق نم يا . هب لوعفم بصن لحم

 ؛امو ةيردصلا (نا) و بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛اهأربت»

 يف ةبيصم نم مكباصا ام : ىنعملا ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب
 :وا انيدل مولعم الا ةفآو ضرمك مكسفنا يف الو برخو بدجك ضرالا

 ْ . اهقلخن نا لبق نم ظوفحملا حوللا يف بوتكم

 . ىلع ئنبم ةراشا مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : كلذ نإ ©

 : نا يا باطبخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 . باتك يف هتابثاو كلذ ريدقت

 سة



 «نا» ريخ : ريسي . «نا» ربخب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : ريسي .هللا ىلع ©:

 . نيهو لهس يا ةمضلاب عوفرم

  7١رقة هيجل لو قا فطاو ةماعلا «©
 . نأ ةلزئمب بصان يردصم فرح : يك . رج فرح ماللا : اوسأت اليكل ©

 ريمض واولاو نوئلا فذح هبصن ةمالعو يكب بوصنم عراضم لعف : .اوسأت
 ةلمجو . اهل لمع ال ةيفان «الا' و . ةقراف فلالاو لعاف عفر ل يف لصتم

 اهدعب امو ةيردصملا «يك» و . بارعإلا نم اهل لحم ال ؛يك» ةلص «اوسأت»

 ىلع رمضم لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 اوسأت ال يكل مولعم هللا دنع بوتكم مكباصا ام لك نا مكل لوقن يا ىنعملا

 فالخ ةمثو . مكاسا لق كلذ متملع اذا مكنا : ىنعمب اونزحت ال ىتح يا

 ضغب رج فرح وا ةيصان تناك اذاام لوحو «يك» لوح ةغللا ءاملع نيب

 اذه ىلعو هلثم ىلع لخدي ال رجلا فرح نا ىري يرشختزلاف ماللا نع رظنلا
 اذا ةبصان هيوبيس اهاريو . هدعب «نأ» رايضا نود هسفنب ًابصان ًافرح اهدع

 ىنعمب نوكت لب ماللا نم اهديرجت دنع رج فرح نوكتو ماللاب تقبس
 . طقف ةراج «يك» و اهدعب ةرمضم «نأ» نا شفخالاو ليلخلا ىريو .ماللا

 ةبصان «يك» نا نويفوكلا ىريو . ةبصان اهدحو «نأ» نأ ليلخلا ىريو

 اذا اما ماللا اهيلع لخدت مل اذا «ماللا» ىتعمب !يك١ نا : ليقو . اهسفنب

 . لعفلل بصن فرح يهف ماللا اهيلع تلخد

 ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا رج فرح : مكتاف ام ىلع ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تاف . اوسجتب قلعتم رورجملاو راجلاو
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص امكتاف» ةلمجحو .روكذلا

 ؟مكتاف ام ىلع اوسأت ال» ىلع واولاب ةفرطعم : مكاتآ امب اوحرفت الو ©

 سة دالال



 ٍ رذغتلل فنلالا ىلع ةردقملا ةحتنلا ( ىتآ» لعفلا « ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو

 . اهنم ٍقآلاو ايندلا ميعن نم تن تئافلا .ىلع ىنعمب

 يل يما دليلا قا ةيفانعتسا واولا : بحب ال هللاو ©
 , عفو ةمالجو عوفرم عراضم لمف : بحي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةمضلاب

 ا ٠ وه هريدقت اناوج تتسم ريمض لعافلاو ةمضفلا

 الت طقس روف ١ ةرببكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضم

 لابتخم لك بجي ال» ةلمجو . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثثم ةرورجم لاتخمل

 : يشمي نم لك وا هسفنب بجعم لك يا . أدتبملا ربخ عفر لحم يف اروخف

 ْ 5 ديمي م 11101111 11 اك نو <:

 , لات لكا نم لدب بصن لحم يف حتفلا ىلع لع يسم لوصوم سا نيذلا

 زوجيو . جدلملا ىلع بصن لحم يف وا نولخبي نيذلا بحي اال : ريدقتب (روخف

 ًقوذع هببخ أدتبم وا نيذلا مه هريدقت فوذع أدشبم عفر لع يف نوكي نا

 : ىنغم نم تدافا اب اهءاوجو طزشلا ةلمج هيلع تلد

 عقر لح يف لصتم ريمض واولاو نونا توبثب عيفرم عياضم لعف نولخيب ©

 : 0 لع أ ةرصرلا اص ةيلمفلا لمار لعاش

 راج : لخبلاب .  ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم دب لوعفم : سانلا . اهنارعإ

 ٍ 1 : . نوزمأين.قلغتم رورجمو

 ؛يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .. ةيفانئتسا واولا : لوتي نمو ©

 , :لوتي . هريخ عفر لحم يف هبازجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ًادتبم عفر: لح

 ةلعلا فرخ هرخآ فذح همزج ةمالعو نمب موزجم ظرشلا لعف عراضم نعف
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 نع دصي وأ ضرعي نمو يأ وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هيهاونو هللا رماوأ

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ديمحلا ينغلا وه هللا نإف ©

 بصن فرح : نا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو . نمب مزج لحم يف
 ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو

 . ديكوتلل بارعإلا نم هل لحم ال دئاز  دامع - لصف ريمض :وه . ةحتفلاب
 عوفرم ينغلل - تعن  ةفص : ديمحلا . ةمضلاب عوفرم ؛نا» ربخ : .ينغلا

 حتفلا ىلع اينبم - عفر ريمض  الصفنم اريمض ؛وه» نوكي وا ةمضلاب هلثم

 يف ؛ديمحلا ينغلا وها ةيمسالا ةلمجلاو . هربخ «ينغلا» و أدتنبم عفر لحم يف
 و اوه أدتبملل ًايناث ًارببخ اديمحلا» نوكي نا زوبيو ؛نا» ربخ عفر لحم
 ينغ هللا ناف يا . لوعفم : ىنعمب ليعف ةغلابم ةغيص دومحملا يا (ديمحلا»

 ١ . دومحم هنع

 روتي ايزو صينا هتقدر اينالسازك ٠
 2 2 طخ دم

 سال عِقسو درع سبه فديرحلاَلأَو وما سك
 1 2ك ا ل در سوو و سا دس ج6

 25 رع هللأ ل بعلب هكسرو ةرعي نعال[ غيل

 : لسرا . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا : انلسرأ دقل ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان١ و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 . لعاف عفر لحن يف نوكسلا

 ريمض هان» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تائيبلاب انلسر ©

 رؤرجمتو راج : تانيبلاب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 . ججحلاو تازجعملاب يأ لسرأب قلعتم

 . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : باتكلا مهعم انلزنأو ©

 غ5



 ل يف نيالا يمض معه و لوي قلتم هيف لوعفصب - ناكم فرظ : عم

 : اهْننضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم باتل لع واول ف ةفوطعم ؛ موقيل نازيملاو ©
 ! عرابضم لعف : موقي يك مال رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللاو ةحتفلا

 ا . ةحتفلا .هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 ' «نا» ةلص «سانلا موقي» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : طسقلاب سانلا ©
 ١ ردضم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ؟نا» و . بارعإلا نم'اهل لحم ال ةرمضملا

 رورجمو راج : طسقلاب . موقيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف
 : ! . لدعلاب سانلا هيلع وقيل يا موقيب قلعتم

 برعتو «باتكلا انلزنا» ىلع واولاب ةفوطعم : سأب هيف ديدحلا انلزنأو ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : سأب . مدقم ربخب قلعتم روزجيو راج : هيف . اهبارعإ
 0 . لاح بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب

 ' . ةمضلاب اهلثم ةعرفرم سأبل  تعن  ةغص : ساثلل عفانمو ديدش ©

 , اهعال,نونت. لو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «سأب ىلع واولاب ةفوطعم : عفانمو

 ةفصب قلعتم رورجمو راج : سانلل - لعافم  نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم
 ٍْ . عفانمل ةفوذحم

 لا ا

 ْ " / بارعإلا نم اه لمع ال لوصلا ةلص دعب ةيلعفلا

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عياضم لعف بيقلاب هلسرو هرضئي ©

 , ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 يف ءاهلا ىلع ةفوطعم : هلسر . ةفطاع واولاو هب لوعفم: بصن لحم يف مضلا

 | ملا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هرصنيا

 ًايئاغ يا لاح بصن لح يف زورجيو راج : بيغلاب . ةفاضالاب رج لح يف
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 :ةلالحلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيزع يىوق هللا نإ ©

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : يوق . ةحقتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا

 . نال ناث ربخ وا يوقل - تعن  ةفص :زيزع

 تيل 1 اميسرد جوه حفار َدَعلو <35
 * يا 04

 ةوبنلا امهتيرذ يف انلعجو ميهارباو ًاحون انلسرأ دقلو ©
 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ةفو طعم : باتكلاو

 ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم « ًاحون » ىلع واولاب فوطعم : ميهارباو

 ماقم يف رورجمو راج : امههيتيرذ يف . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنال نوني مو

 هنال باتكلاو ةوبنلا نم ًالاح بصن لحم يف نوكي وا يناثلا «انلعج» لوعفم

 «اما و . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اه ةمدقم ةفصب قلعتم

 اهلثم بوصنم «ةوبنلا» ىلع واولاب فوطعم : باتكلاو . ةينثتلا ةمالع
 . ةحتفلاب

 يف نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرح : نم . ةيفانكتسا ءافلا : دتهم مهنمف ©

 رخؤم أدتبم : دتهم . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم

 هنالو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفرم
 . ةيرذلا نمف يأ . لقثلا ةكرحلا روهظ نم عنمو ةركن مسا

 : مهنم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ريثك . ةفطاع واولا : مهنم ريثكو ©

 «نم» و ريثك نم ةفوذحم ةفيصب قلعتم «مهنم» رورجملاو راجلاو .تبرعا

 . ينايب رج فرح

 نم ضوع نونلاو ملس ركذم عمج هنال واولاب عرفرم أدتبملا ربخ : نوقساف ©
 . درفملا نيونت

 ١١اغة-



 1 ليلا نت 1و م 77 زم كةطاقلف "0
 ىساحل ان

 اهي طابو ديو ةئأر وجت نزلا رز فانتي
 دع هم رص 1 و 1[ سارح

 1 موو وسر ول بكام

 ارمي
 9 1 را م م

 ' انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفق . فطغ فرح : انيفق مث ©

 ْ . انغبتا مث يا لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 'لصتم ريمض اانا و

 | يف نيبتاغلا ريمض «مها» و ىفقب قلعتم رورجمو راج : انلسرب مهراثآ ىلع ©

 | ىفقب قلعتم رورجمو راج : لسرب . مهانعبتا مث ىنعمب ةفاضالاب رج لحم
 ش . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو

 ' رج ةمالعو اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفرطعم : ىسدعب انيفقو ©

  ينجعا مسا هنال ةرسكلا نم ًالدب رذعتلل فلآلا ىلع ةردنقملا ةحتفلا مسالا

 1 . ,ىسيعب مهانبقعو يا

 .اهزج ةمالغو ةرورجم هل ةغص نوكت نا زرجيو «ىسيغ نم لدب : ميرم نيا ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميرم .٠ فاضم ؛نبا» و ةرسكلا

 ١ . ةمجعلل فرصلا نم عونم هنإل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

 . ءاطإو «انيشق» بارعإ برعت : انيتآ . ةفطاع واولا :: ليجنتالا هانيتآو ©
 : ليجنالا ٠ لوا هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع يثبم لصتتم ريمض

 . ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم

 | يف : ةانيفقا بارعإ برعت :'انلعج . ةفطاع وزرلا : :بولق يف انلعجو ©
 . لعجب قلعتم زورجتو راج : بولق

 ؛ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصييم مسلا: هيبتا .نيذلا «

 ريم واولاو ةعامجلا داوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :

 ل ا ا



 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛هوعبتاا ةلمحو . هب لوعفم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : ةيئايهرو ةمحرو ةفآر ©

 اهلثم ناتبوصنم «ةفأر» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ةيئابهرو ةمحرو

 . ةحتفلا اههبصن ةمالعو

 ةعدتبم يا ةينابهرل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهوعدتبا ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه) و «اوعبتا» بارعإ برعت : اوعدتبا . مهدنع
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 لحم يف وا ةيريسفت اهتال بارعإلا نم اهل لحم ال ةيلعفلا ةلمجلا : اهانيتك ام ©

 اهفيرعت دعب امل ًالاح بصن لح يف نوكت نا زوجيو ةينابهرل ةيناث ةفص بصن

 بارعإ برعت : انبتك . ال لمع ال ةيفان .: ام . فصولاب اهصيصخت دعب يا
 . «اهوعدتبال يف تبرعا «اه) و «انيفقل

 راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهد و رج فرح : الإ مهيلع ©
 , ءانشتسا ةادإا : الا . بتكب قلعتم رورجملاو

 ةمالعو بوصنم  ًاعطقنم ءانثتسا الاب ىثتسم : هللا ناوضر ءافتيا ©
 يف «اه» نم ًالدب نوكت نا زوجيو . اهوعدتبا مهنكلو ياةحتفلاهبصن
 هل ًالوعفم «ءاغتبا» و ا لمع ال رصح ةادا : الإ نوكت نا زوجيو «اهائبتك»
 ءاغتبا الا للعلا نم ةلعل مهيلع نحن اهانضرف ام يا  هلجا نم وا هلجال -

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ناوضر . هللا ناوضر

 ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو
 . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 ضام لعف : اوعر . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا ءافلا : اهوعزر امف ©
 هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 ىلع ةلاد ةحتفلا تيقبو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب

 . «اهوعدتبا» يف تبرعا ؛اه» و ةفوذحملا فلالا
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 هبصن ةمالعو بوصنم  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع ثئان : اهقياعر قح ©

 «اه»ل:و . ةربسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةياعر . ةحتفلا

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 :٠ نيذلا . ةانيفق» بارعإ برعت : انيتآ . ةيفانغتسا ءافلا : نيذلا انيتآف ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ,مهرجلا يف مهل و (ةفأر اوعبتا» بارعإ برعت : مهرجا مهنم اونمآ ©

 ريمض «مه) و ينايب رج فرح «نم» و . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 .مسالا نم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لع يف نيئاخلا

 . مهنم مهنوك لاح : ريدقتلا . «نيذلا» لوصوملا

 . نيرشعلاو ةسذاسلا ةميزكلا ةيآلا يف تبرعا : نوقساف مهنم ريثكو ©

 ويفك وفك زوري فروق 0 أ 0

 و 2 ألا ودول

 ميجت زوهغ هاو 537 >5

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادا : نيذلا اهبأ اي ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز «اهدو

 : ٠ . ةكرحلا ىلع عفر لحم يف وا عضوملا ىلع «يأ» نم لدب

 < ينبم ضام لعف يهو بارعإلا نم اه لح ال لوصوملا :ةلص ةلمجلا : اونمآ ©
 لعانف عقب لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 : . ةقراف فلالاو

 ةسمتلا لاعفالا نم هعراشم نال ال نونلا فذح لع ينم رما لعف هللا اوقتا ©

 1 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتللا ١ بوصنم هب لوعفم

 : هلوسرب . اهيارعإ برعتو «اوقثا» ىلع واولاب ةفوطعم : هلوسرب اونمآو ©

 تك 1 د



 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو اونماب قلعتم رورجمو راج
 . ةفاضالاب

 هرخآ فذح همزج ةمالعو بلطلا باوج هنال موزجم عاضم لعف : مكتؤي ©

 هللا يا وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو هيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو
 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو هناحبس

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوا هب لوعفم بصن

 نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيلفك ©
 ليقو فعضلا وه «لفكلا» نال نيفعض وا نيبيصن يا . درفملا نيونت

 . بيصنلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 ' ةمالعو اهبارعإ برعتو «تؤيا ىلع واولاب ةفوطعم : ًارون مكل لعجيو ©
 عمج ةمالع ميملاو لعجيب قلعتم رورجتو راج : مكل . نوكسلا اهمزج
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًارون . روكذلا

 لعف يهو ًارونل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هي نوشمتق ©
 : هب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 . ةمايقلا موي يا نوشمتب قلعتم رورجمو راج

 فذحو اهبارعإ برعتو «مكل لعجيا ىلع واولاب ةففطعم : مكل رفغيو «©

 . مكنع فعيو

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولا : ميحر روفغ هللاو ©
 ةمالعو ناعوفرم ريخ دعب ربخ يا أدتبملل ناربخ : ميحر روفغ . ةمضلاب
 نم ناتملكلاو روفغل - ًاتعن - ةفص «ميحرا» نوكي نا زوجيو ةمضلا (هعفر
 . لعاف ىنعمب ليعفو لوعف ةغلابملا غيص
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 نو كدالضَف نت ىَسلَعَنوُر تيل لطتزت ئكق 14
 7 ريفا هاو كيوي وأ ديل

 يردصم افرح :؛ نا : رج فرخ ماللا . ال نال : اهلصا : ملعي الثل ©
 ,بوضنم عراضم لعف : ملعي . ملعلا بوجول ةدكؤم ةدئاز : ال . بصان

 :ال ةيردصملا «نأ» ةلص «باتكلا لها ملعي» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب

 ؛ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و .'بارعإلا نم اه لحم
 .ملعيلو ملعي نالو ملعي اليكلو ملعي يكل ءىرقو .. باتكلا لها ملعيل يا

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا . ةميفلاب عوفرم لعاف : باتكلا لهأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 .. نآشلا نا : ىنعمب هنأ يا ةليقثلا نم ةففخملا : نأ : اهلصا : نوردقي الأ ©

 تسيل انه ناو يفنلا فرحب اهربخ وه يذلا لعفلا نيبو 2نا» نيب لصفو

 :ال ةيفان : ال . لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقشلا «نا» نم ةففخ لب ةبصان

 ريمبم واولاو . نوئلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوردقي . اه لمع
 « نأ  ربخ عفر لحم يف « نوردقي ال » ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 :. بارعإلا نم اه لحم ال «نأ» ةلص اهربخو «نأ» مسا نم ةلمجحلاو .ةففخملا

 يلوعقم دسم دس بصن لح يف ردصم ليوأتب اهربخو انهمسا عم «نأ» و
 1 : 1 . «ملعي)»

 ,راج: : لضف نم . نوردقيب قلعتم رورجبو راج : هللا لضف نم ءيش ىلع ©
 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفلو ءيشل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو
 لضف نم ركذ م نبش نولاني ل يا ةرسكلا رثجا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 1 . هللا

 هيشم ديكوتو بصن فرح أ ةفطاع ؤاولا : هللا ديب لضفلا َّنأو ©

 'راج.: كيب .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم « نأ مسا :  لضفلا . لعفلاب
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 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . «نأ» ريخب قلعتم رورجمو

 . هفرصتو هكلم يف يا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ءاشي نم هيتوي ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهملاو وه هريدقت ًازاوج
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . لوا هب
 . اهرخاآ يف ةرهاظلا ةمضلا اهعفر ةمالعو «يتْوي) بارعإ برعت : ءاشي .ناث

 «ءاشيال لوعفم فذحو بارعإلا نم اهل لم ال لوصوملا ةلص ؛ءاشي» ةلمجو

 . هدابع نم هؤاشي نم وا هءاتيا ءاشي نم يا اراضتمخا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع واولا : وذ هللاو ©

 . فاضم وهو ةسمخلا ءاسالا نم ةنال واولاب عوفرم أدتبملا ربت : وذ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميظعلا لضفلا ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لضفلل  تعن  ةفص : ميظعلا

3 5 

 بدة االا



 : ا ةمشلاب يظل عفرم لعاف : حتفلا

 ! لوصوم مسا : يتلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب :لوعفم : يتلا لوق ©

 ! لغف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : كلداجت ©
0 

00 : 0 

 ريض - لصتم ريمض «اهاو . لداجتب قلعتم رورجتو راج : اهجوز ْق ٠

 ا ..اهجوز نأش يف يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  ةبئاغلا

 . هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فذحو

 ' عفر ١ ةمالعو اهارعا برعتو «لداجت» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا ىلإ يكتشتو ىل

 . يكتشتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا . هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا لعفلا

 ْ .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم :ةلالجلا ظفل هللا .ةفطانع واولا : عمسي للاو ©

 راتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : عمسي

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «عمسي ا ةلمحو . وه هريدقت ًازاوج
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 لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : امكرواحت ©

 . ةينثتلا ةمالع «اماو . ةفاضالاب رج لحم يف

 . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ريصي عيمس هللا ْنِإ ©
 («نا» اريخخ : ريصب عيمس . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نا» مسا : هللا

 . رصبم لك رصبيو عومسم لك عمسي يأ . ةمضلا اههعفر ةمالعو ناعوفرم

 . (هلمعب ريصب . . امهوقل عيمس وأ

 00 8-2 - فات ميهإ زوره 1 7
 د س7 مع هم و 20 ود

 ٌدوفعْواحل هلأ لإ ارو دو لولا نارك تم نووي مهند

 :هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا © :
 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص :

 واولا . نوئلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : مكنم نورهاظي ©

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : مكنم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 نيجبتو مهل خيبوت هيفو مكنم مهنوك لاح : ريدقتلا . لوصوملا مسالا نم
 . ينايب رج فرح «نماو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو راهظلا يف مبتداعل

 لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . نورهاظيب قلعتم رورحيو راج : مهئاسن نم ©

 . ةفاضالاب رج

 : ام «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : مهتاهمأ نه ام ©

 حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض : نه . اهلمع لمعت يأ «سيل» ةلزنمب ةيفان

 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم «ام» ربخ : تاهمأ «ام» مسا عفر لحم يف

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ماس ثنوم عمج هلنأل ةحتفلا نم ًالدب
 . ةفاضالاب

 عرفرم أدتبم : تاهمأ . 4ام) ىنعمب ةيفان ةلماع ريغ ةففغ : مهتاهمأ ْنِإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض !مهاو . ةمضلاب
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 وأ تاوللا .يأ لوصوم مسا : يئاللا . امن لمع ال رضح ةادأ : يثاللا الإ ©
 ْ . نري عفر لحم يف نوكسلا ىلع يثبم «يتلا» عمج ياللا

 '. لق يهز بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمبجلا : مهندلو ©

 1 ةوشنلا يمض - لصتم ريمض ثانألا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 بصضن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهلو . لعاف عفر لح يف - تابئاغلا ثانالا

 ْ لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا . ةفطاع وارلا : نولوقيل مهنإو ©
 أ - ةقلحتملا.- ديكوتلا مال ماللا («نآ» مسأ بصن ل يف نييثاغلا ريمض (مهلاو

 | + نا زيخ عفر لحم يف «نولوقي» ةلمجو «نورهاظيا بارعا برعت : نولوقي
 : لوقلا نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لوقلا نم  ًاركذم ©

 يذلا' يأ ينايب رج :فرح «نماو . ًاركتمل ةفوذحم ةفصب ,قلعتسم رورجتو راج
 ' . ركنملا لوقلا ربه

 .ةفطاغ اواولا . ارعإ بردتو ركتم لع واول ةفوطعم : ثا نإ ًابوزو ©

 . ':ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم نإ مسا . تبرعأ :

 نم :ناتملكلاو . ةرفغملاو وفعلا ريثكل يأ . ةمضلا امههعفر ةمالعو ناعوفرم

 ش . لعاف :: يتغمب لوعف ةغلابملا غيص

 :النؤت زرنا طل ويا اريل 0 ل معتم ل ا ف
 2 0 يهل 2

 ىلع داولاب ةفرطعم : نودوعي مث مهئاسن نم: نورهاظي نيذلاو ©
 ' ةقوطعم : نودوعي . فطع فرح : مث : ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا؛يف اهتليثم

 ' ش ش . اهبارعا برعتو «نوزهاظيا ىلع
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 لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ماللا : اولاق امل ©

 واولا ةعامبجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ماللاب زج
 لوصوملا ةلص ؛اولاق» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم زيمض
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال

 . ركنملا لوقلا اذه اولاق يأ هولاق امل : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 ءافلا «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةيقر ريرحتف ©

 أدتبم ربخ : ريرحت . طرشلا ىنعم نمضتم هأل نيذلا» باوج يف ةعقاو

 . ةمضلاب عوفرم وهو . ةبقر ريرحت مهيلعف وأ مهتبافكف : هريدقت فوذحم

 ةرافك مهيلعف يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةبقر

 فرخ : نأ . ةيمسالا ةلمجلاب قلعتم رورجبو راج : اسامتي نأ لبق نم ©
 فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اساهتي . بصان يردصم
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نينثالا ررمض  لصتم ريمض فلألاو . نونلا
 . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا ؛نأ» ةلص ؛اسايتي» ةلمجو . لعاقف .عفر

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هب نوظعوت .مكلذ ©
 .مكحلا مكلذ يأ . عمجلا ةمالع ميماو باطخلل فاكلا . دعبلل ةدئاز ماللا

 ةلمجو. . نوظعوتب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف بتئان عفر لحم يف لصتم
 . ؟مكلذ) ًادتبملاربخ عفر لحم يف «هب نوظعوتا

 أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثكتسا واولا : رييخ نولمعت امب لاو ©

 برعت : نولمعت . ريبخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رح لح يف نوكسلا
 بوصنم فوذحتم ريمض لوصوم لا ىلا عجارلا - دئاعلاو «نورهاظي» بارعا

 عوفرم أدتبملا ربخ : ريبخ . هنولمعت اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا
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 ال لعالا اهتم اهتلص «نولمعت» ةلمجو ةيردصم «اما» نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب

 8 'ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعن امو امو . بارعالا نم

 25 دواس اد. و | 0 ا ماس

 ْعطتيرلنف ماكي نأ بْن مٍيسيإَمَ 218 د
 هَ 0 3

 ررقو مكس | رس ك6 مو 2 هر سو ا
 دودح كلنو يلوسر هللاباومو كلذايكشس دسم
 8 م ا

 © لكي كو 0 حر م
 . نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانكتسا : ءافلا ::دجب مل نمف ©

 :ريخ عفر لح يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . أدتبم عفر لج يف
 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : دجي . بلقو مزجو يفن فرح : مل «نم»

  ريمض لعافلاو طرشلا لعف هنأل نمب مزج لح يف وهو هرخآ نوكس همزج
 . مولعم هنأل اهوعفم فذحو . وه : هريذقت ًازاوج هيف رتتسم

 أ بارعا برعت : اسامتي نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف «
 : ةمالعو . :ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف»

 | ةفص : نيعباتتم . درفملا نيونت نم ضوع نونلا ىثثم هنأل ءايلا «نيرهشا رج

 ْ : .. اهلثم برعتو اهلثم ةرورجم نيرهشل تعن

 م نمفا بارعإ برعت : ًاضيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نمف ©
 ' ركذملا عمجب قحلم هنأل «ءايلا» نيتس ارج ةمالعوا نيرهش مايصف دجي

 : ءاقتلال «عطتسيا» ءاي' تفذحو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًائيكسم .ملاسلا

 ْ , ماعطإ هيلعف بابسالا نم ببسل مايصلا عطتسي ملا نمف يأ . نينكاسلا

 :ماللا . أذتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع يتبم ةراشا مسا : اوئمؤتل كلذ ©
 | عراضم لف : اونمؤت . ليلعتلل رج فرح ماللا . باطخلل فاكلاو دعبلل

 يمض واولا . نوئلا فذح هبصن ةئمالعو ماللا دغب ةرمضم نأب بوصنم

 : ةرمفملا «نأ» ةلص «اونمؤتا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اه لحم ال

 ميلعتلاو نايبلا كلذ يأ «كلذ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 بصن لحم يف «كلذ» نوكي نأ زوجيو . اوقدصتل اهيلع هيبنتلاو ماكحألل
 هللاب اوئمؤتف مكءاج |ب اوقدصتل كلذ انلعف : هريدقت رمضم لعفل هب الوعفم

 هيلع متنكام ضفرو هريغو راهظلا نم اهعرش يتلا هعئارشب لمعلا يف هلوسرو

 . مكتيلهاج يف
 . ةفطاع واولا . اونمؤتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلوسرو هللاب ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا : هلوسر 0
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يت . ةيفانئتسا واولا : هللا دودخ كلتو ©

 عوفرم «كلت» ربخ دودح . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ًأادتبم عفر لحم

 ةيمسالا ةلمجلاو . ىه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكت نأ زوجيو ةمضلاب

 يلا فاضشم : ةلالدا طفل هل هكا ريخ عقو لص يف ها ةودح يما
 زوجي ال يتلا هللا دودح يأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رو

0 

 مدقم ريخيب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل . ةيفانئكتسا واولا : نيرفاكللو ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنزل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . هللا ضئارف نوعبتي ال نيذلا يأ . درفملا يف ةكرحلاو

 باذعل  تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ميلأ باذع ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 ع 00 د اخ كن

 زير ورا تاما اوسرو لآن واحب رك
 2 7 ا رك 0 يأ و
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 . هّذإل مسا بطن لحت يف حتفلا ىلع

 نم اه لحب ال لوصوملا ةلم : ةيلعفلا ةلمجلا : هلوسرو هللا نوداحب ©

 ٠مم يفض دال نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :' نوداحي . بارعالا
 ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا .. لعاف عفر لحم يف

 : هبضن ةفالعو بوصنم هب لوعفم : هلوسر . ةفطاع واولاو ةحتفلا بصنلا

 : ينعمب . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم' ريمض ءاهلاو ةحتفلا
 . هلؤسرو هللا نوقاشيو نوداعي

 .لرمجملل ينم نضام لعق يعو 8 بخ عب لع يف ةعشلاةلمجلا اوتيك ©

 بئان عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاسعتال مضلا ىلع ينبس
 . اوكلهأو اوزعتأ : ىنعمب . :ةقراف فلألاو لعاف

  لعف : كبك . ةيردصم : ام . هيبشتلل رج فرح فاكلا : نيذلا تبك امك © .

 ١ ىلع ينبم 'لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 ال ةيردصملا «ام) ةلص «نيذلا تبك» ةلمجو ١ لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا

 -..لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا امو . بارعالا نم ان لحم

 : . ٍفولخم - ردصم  قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو . فاكلاب رج
 يف !لثم» |ىنعمب سا فاكلا نوكت وأ .. نيذلا تبكك ًابتك اوتبك : ريدقتلا

 .اوتبك: ريدقتلا فوذحم  قلطم لوعفم -ردصمل  ًابعنا- ةفص بصن لحب
 1 . .نيذلا تبك لثم ًاتبك

 : ةلمجلاو «ناكا وأ ادجو» رمضم لعفب قلعتم زوزجيو راج : مهلبق نم ©
 . يف نييئاغلإ زيمض «مهاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا

 : . ةفاضالاب رج لحم

 ؛ :دق . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةيلاخ واولا : انلزنأ دقو ©

 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كزنأ . قيقحت فرح

 ش . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لصتم ريمض
 أل حفلا نم دب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوم : تانيب تابآ ©

 ا



 اهلثم ةبوصنم تايآل تعن - ةفص : تانيب . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 نيرفاكللو يأ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيهم باذع نيرفاكللو © .

 . تايآلا هذه

 ا رج سو 1 سر
 اعد 21 وأعجب م 2 0 ا
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 هبصن ةمالعو ةقباسلا ةيآلا يف نيهمب قلعتم - نامز فرظ هيف لوعفم : موي ©

 . مويلا كلذل (يظعت . ركذا : هريدقت رمضم لعفل هب ًالوعفم نوكي وأ ةختفلا

 عراضم لعف : ثعبي . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا مهثعيب ©

 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم ش

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .هب

 ريغ ًادحأ مهنم كرتي ال مهلك يأ «مهثعبي» يف 'مه» ريمضلل ديكوت : ًاعيمج ©

 . ةدحاو لاح يف «نيعمتجم» ىنعمب ًالاح نوكي نأ زوجيو ثوعبم '

 بلا . اهبارعا برعتو «مهثعبيس ىلع ءافلاب ةفرطعم : اولمع امب مهؤينيف ©

 راجلاو ءايلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبس لوصوم مسا «اماو رج فرح

 «اولمع» ةلمحو ةقراف فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 .ايندلا يف هولمع اهب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 ءاحلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هللا داصحأ ©

 هتفي مل ادع هب هللا طاحأ : ىنعمب ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 . ءيش هنم
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 ! «اولمع» تارغا برعت : هوسن . ةفطاع واولا : لك ىلع ةللاو هوسنو ©

 . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع ةرهاظلا ةمضلا لعفلا ءانب ةمالعو
 , ىلع ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا ؛ ةيفانكتسا : واولا

 1 . أدتبملا ريخب قلعتم رورجتو راج :لك

 ' : ديهش ١ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ديهش ءيش «©
 , مهاعأ لك ىلع دهاش يأ لعاف ىنعمب ليعف يهو ةمضلاب عوفرم أدتبملا.ربخ

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض «هوسن) يف ءاح او

ي كل كولا وأ 0
 رك ر

 ل "لو مهسد وة مه أ وهل

 م راو عا امه أو 6من هموت 1

2 02 2 
 مزجو يفل فرح : مل ٠ ريرقتلا هانعمو ًاظفل ا اهفتسا فلآ فلا: رت ملأ ©

 قزح _ هرخخآ فذح همزج ةمالعو ملي موزجم عراضُم لعف :رت . بلقو

 ؛ نوكي نأ زوجيو . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمبض لعافلاو ةلعلا

 . بيجعتلا يف لثما ىرجم ىرج مالكلا اذه نأل عمسي مو ري مل نم بطاخملا

 . وه هريدقت ًازاوج ارتتسم ًاريمض لعافلا نوكي ةلاحلا هذه يفو

 . مسأ : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: ملعي للا نأ ©

 ! عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نأ» '

 لحم يف «ملعي» ةلمجو .. وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 : دس ندصم ليوأت يف اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امون !نأ»و «نأل» ربت عفر

 : . ملعت ملأ يأ اىرت» يلوعفم, دسم
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 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : تاومسلا يقام«

 . دجو وأ رقتسا : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج 1 تاومسلا يف

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا يف رقتسا» ةلمجو

 . اهبارعا برعتو «تاومسلا يف ام» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألا يف امو ©

 عراضم لعف : نوكي . اه لمع ال ةيفان : ةثالث ىوجن نم نوكي ام ©
 يقيقح ريغ ثنوم «ىوجن» هلعاف نأل لعفلا ركذ دقو . ةمضلاب عوفرم مات

 . ىوجنلا نم ءيش نوكي ام ىنعملا نأ ىلع وأ . نمب هنع لوصفم هنألو

 عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ىوجن . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح :نم

 رسلاو ةاجانملا نم مسا يهو رذعتلل هرخآ ىلع ةكرحلا تردقو لعاف هنأل الحم
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةثالث . فاضم يهو يجانتلا يأ

 ىوجن لهأ نم يأ اهب ةففصوم نوكت وأ . رفن ةثالث ىوجن نم يأ ةرسكلا
 ىلع ترجو «ىوجنا» نم ًالدب «ةثالث» نوكت نأ زوجيو . لهألا فذحف ةثالث

 . ةثالث راستي ام : ىنعملاو . عضوملا ال ظفللا

 عفر ريمض : ره . هل لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح : مهعبار وه الإ ©
 . ةمضلاب عوفرم هريخ ؛عبار»و ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو

 وه الإ ةثالث) ىلع واولاب ةفرطعم : مهسداس وه الإ ةسمخ الو ©
 مهعبار هللا الا يأ . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز «الاو امارعا برعتو «مهعبار

 . 1 مهسداس هللا الإو

 وهف «ىوجن» ىلع ةفوطعم : ىندأ . تبرعأ : ال . ةفطاع واولا : ىشدأ الو ©

 ىلع فرصلا نم عونم هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو اهلثم رورجم
 نأ زوجيو . رذعتلل هرخآ ىلع ةردقم ةكرحلاو . لعفلا نزوبو «لعفأ» نزو

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ًاينبم اهمسا «ىندأ»و . سنجلل ةيفان «ال» نوكت

 . ًابوجو افوذحم اهربخو بصن لحم يف رذعتلل
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 ' . .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . رج فرح : كلذ نم ©

 ؛ لقأ الو يأ .. ىندأب قلعتنم رورجملاو راجلاو باطخلل فاكلاو ذعبلل لل ماللا

 00 ..وهيددع نم

 ' .٠ !اهبارعا برعتو «ىندأ الو»: ىلع واولاب ةفوطعم : مهغم وه الإ رثكأ الو ©

 ىنعمب ةيفرظلا ىلع لدي مسإ وأ ناكم فرظ : عم : تبرعأ . وه الإ
 : يف نيبئاغلا ريمض «مهاو اوه» ربخب قلعتم بوصنم ةببحاصملاو عاتجالا
 00 . ةفاضالاب رج لح

 . ريخب قلغتم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ناكف فزظ : اوئاك ام نيأ ©

 مضلا كلغ ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةدئاز ::ام . مدقملا «ناك»

 : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 1 1 .' ةقراف

 | هعفر ةمالغو عيفرم عراضم لعف : ءيبني ٠ فطع فرح : مهؤيني مث ©

  نييئاغلا ريمض «مهاو , وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم زيمبض لعافلاو ةمفلا

 : . .مهربخي مث يأ . هبألوعفم بصن لح يف

 فرظ : موي . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةمادقلا موي اولمع امي ©

 : ,ةمايقلا ... ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم :ءيبنيب قلعتم نامز

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ؛ مسا :'ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: لك هللا نإ ©
 . «نإ» ربخب قلعتم رورجمو راج : لكب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا»

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاطضم أ ءىيش : ميلع عيش ©

 . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ميلع
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 27 0 و5 ةزرهش 2 - رم سر

 متل وجو هن اورو وك جلا 00 ندر رلأ 6

 ادب 16-2 كو 1و

 2 ا 1 150 مينو نو

 2 2 سف

 دقو بلقلا ةيؤر نم انه لعف يشو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : رك ملأ ©

 | ؟ مل رت: نمي مهبل كملع تيرا : تس ىلع قلي تيدع

 . ىرتب قلعتم رورجملاو راجملاو . ىلإب

 0 ىوجنلا نع ءاوهت ©

 ةمالعو . 0 : ىوجتلا لع . ةقراف فلألاو لعاف

 ءاقتلال «نع»رخأ رسكو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج

 . نيتكاسلا

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودوعي . فطع فرح : نودوعي مث ©

 . لعاف عقر لبخ يف لصتم ريس دارا

 : هلع ٠ تبرعأ : : اوم ووعي قلعشم رورجملاو راجل مالاب رج لح

 . اوهنب قلعتم رورجبو راج

 برعتو «نودوعي١ ىلع واولاب ةفوطعم : ناودعلاو مثإلاب نوجانتيو ©

 . اهبارعإ برعتو «مئالا» ىلع
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 هيلا فاضم : لوسرلا «ناودغلاو» بارعا بزرعت :.لوسرلا ةيصعمو ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانتسا وارلا : كوءاج اذإو ©

 لع ف لصتم ريبمخ دولا ةعاجا واب هلاصنال مضل الع نيس ضام لعف

 لحي يف'حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لضتم ريمبض فاكلاو لعاف عفر
 . ةفاضالاب رج لحم قف (كوءاجلا ةلمجو . هب لوعفم بصن

 برعتأ : بارعالا نم اهل لحم ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : كويح ©

 نينكاسبلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفبلاو «(كوءاج» بارعا

 ١. ةعابجلا واوب هلاصتالو

 + بلقو مزجو يفن فرح :  مل . كويحب قلعتم زورجملاو راجملاو ءابلاب

 فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزع عراضم لعف : هللا هي كيحي ©

 لوعفم ابن لع يف حلا ىلع ينيب بطاخملل لصتن يمض فاكلا . ةلعل

 . اه لمع ال لوصوملا ةلص ةموزجملا ةيلعفا ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل

 «نودوعي» بارعا برعت : نولوقي . ةفطاع راولا : مهسفنأ يف نولوقيو ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و نولوقيب قلعتتم رؤرجمو راج : سفنأ يف
 . ب لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمحلاو . ةفاضالاب

 : بذعي . هل لمع ال «الها ىنعمب ضيضحت :فرح : هللا انيذعي الول ©

 ريمض د .. لصتم ريم ةاثو ةماضلا هع ةمالعي عوفرم عياضم لعق

 لق اي ناك هام: ىنممب ٠ ةحشلاب مبلل يفرم لاف ١ للا

 . لوقن |مب هللا:اندعي ىتح انيلع وعدي

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لوقن . تبرعأ : لوقن امي ©
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 لوصوملا ةلص «لوقنا ةلمجو نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 لحملا بوصنم وهو فوذحم  عجارلا  دئانعلاو . بارعالا نم اه لح ال

 . فاضملا فذحف . هلوقن ام ببسب يأ . هلوقن طب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : مثهج مهبسح ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بسح . ًاباذع منهج مهافك ىلاعت هللا لاقف يأ

 ًادتبملا ربخ : منهج . مهيفام يأ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهاو

 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونمم هّنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم

 عوفرم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهتولصي ©

 لصتم ريمض «اه)و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب

 . اهتولخدي يأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ينبم مذلا ءاشنال ضام لعف : سكب . ةيفانعتسا : ءافلا : ريصملا سئيف ©

 ال ةيفانئتسا ©« ريصملا سئبا» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ريصملا . حتفلا ىلع

 . بارعالا نم اه لحم

 ٍِتيصحمَو نود وجت ال ميامي ا 1 5س ص م ورار 501 22 لل م هه
0 
 8 0111 2كوب أوج وس | 2001

 هنأل بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : يأ . ءادن ةادأ : نيذلا اهبأ اي ©
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةدئاز هيبنتلل ااه)و . ىدانم

 . اهل لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو «يأ» نم لدب هنأل بصن

 يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ينبم ضام لعف : متيجانت . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : متيجانت اذإ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخما
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 ١ :اوجانتت .' ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاؤ ءافلا : اوجاشتت الف ©

 : يفأ لصتم ريمض واولا ٠ نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضسم لعف

 : نم اف لح ال عاج ريش طش باوج ةلمسماو ةئراف فقألاو لعاف عر لع

 . اورواستت الف : ىنعمب بارعالا

 ْ ةميركلا ةيآلا يف تبرصأ : لوسرلا ةيصعمو ناؤدعلاو مثإلاب .©

 . ةقباسلا

 : فادح ىلع ينبم رمأ لمف : ارجانت  كاردتسالل ةيفاثتسا والا : اوجاختو ©

 ' عفر لحم يف لصتنم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضمم نأل نونلا

 1 :. ةقراف فلألاو لعاف

 ؛ واولاب ةفوطعم : ىوقتلاو . اوجانتب قلعتم رورجمو راج : ىوقتلاو ريلاي ©
 1 اهروهظ نم عنم ففلألا ىلع .ةردقملا ةرسكل اهرج ةمالعو ةرورجت ؛ربلا» ىلع

 1 : 1 . رذعتلا

 :ةلالجلا ظفل هللا . ابمارعا برعتو («اوجانتي» ىلع واولاب: ةفروطعم : هللا اوقتاو ©

 ا « ةحتلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 1 .٠ نورشحتب قلعتم رورجو راج : هيلا .٠ ةلالخلا ظفلل

 يو بالا م اف لعل ليسإلا ةلس ٠ ةيلعفلا لدا: نورشحت
 ١ . لمع يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم لزهجملل ينبم عراضم لعف

 ١ ٍْ . لعاف بئان عفر

 رامبو نلف متاع ٠١
 ** يول لول واود

 1 عوفرم أدتبم : ىوجنلا . ةفوفكمو ةفاك : ناطيشلا نم ىوجنلا امنإ ©
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 ربخب قلعتم رورجمو راج : ناطيشلا نم . رذعتال فلألا ىلع ةردقملا ةمنفلاب

 ١ . ناطيشلا نم ناودعلاو مئالاب ىوجنلا يهو . أدتبملا

 عراضم لعف : نزحي . ليلعتلل رج فرح ماللا : اونما نيذلا نزحيل ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . وه هريدقت ًازاوج هيف

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . هب لوعفم

 لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ال ةرمضملا «نأ» ةلص هاونمآ نيذلا نزحي» ةلمجو . بارعالا نم اه لحم ال

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ)و بارعالا نم امل لحم

 هنأكف مهل اهنيزي ناطيشلا نأ يأ ىوجنلاب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب

 . مهزحيو اونما نيذلا ظيغيل

 نم صقان ضام لعف : سيل . ةيفانئكسا : واولا : مهراضب سيلو ©

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم ناك تاونخأ

 مسا : راض . ديكوتلل دئاز رج فرح ءابلا . نزحلا وأ ناطيشلا ىلع دوعي
 («راضاو مهرضم سيلو ىنعمب «سيلا ربخ هنأل الحم برصنم ًاأظفل رورج

 لصألا يف وهو ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض (مهاو 3 لعاف ميسا

 . لعافلا مسا لوعفم

 يأ . ةحتفلاب بوصنم فوذحم  قلطم لوعفم  ردصلل - تعن  ةفص : ًاكيش © :
 . اًائيش ًاررضا

 . راضب قلعتم رورجمو راج : نذإب . اه لمع ال رصح ةادأ : هللا نذإب الإ ©

 الإ يأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا

 .نولكوتيب قلغتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع .ةيفانئتسا واولا : هللا ىلعو ©

 : لكوتي . رمألا مال ماللا . ةيفانثتسا وأ ةدئاز ءافلا : نوئمؤملا لكوتيلف ©

 رسكلاب كرح يذلا هرخخآ نوكس : همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف

 ووو



 اركذم عمج هلأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : نونمؤملا .نينكاسلا ءاقتلال

 . مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 ١١  0فل ار امك س51 0
 ًليلنوأ 7 اذمَءيركهل قرارا اوين ِقاَدإَو ْ
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 : ليق ٠ ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ليق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 ْ . زوكذلا عمج ةمالع ميلإو ليقب قامعم رورجو راجل اوحسفت مكل ©
 ' .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : :اوحسفت

 :يف ااوحسفتا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 | ..ضعب نع مكضعب حسفيل يأ . اوعسوت : ىنعمب . لعاف بئان عفر لح
 يف ةعقاو ءافلا . اوحسفتب قلعتم رورجمو راج : اوحسفاف سلاجملا يف ©

 !«اوُخْسفاف» ةلمجو «اوحسفت» بارعا برعت : اوحسفا . طرشلا باوج

 0 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج
 ,ةمالعو - بلطلا  رمألا باوج هنأل موزجم عياضم لعف : مكل .هللا - حسفي ©

 عرفرم لعاف : هللا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكس همزج

 ٍ . تيرعأ : مكل ٠ ةمضلاب ميظعتلل

 .اهلْبق ام ىلع واولاب ةقوطعم : هللا عفري اوزشناف اوزشنا لبق اذإو ©

 . اوضهنا : ىنعمب . اهبارعا برعتو

 لوغفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مكذم اونمآ نيذلا ©
 ؛مسال.ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكنم . تيرعأ : اونما .هب

 : ينيب رج فرح «نم»و . مكنم مهنوك لاح ::ريدقتلا . لوصوملا
8 

 كايا

 مل 636



 برعتو «اونمآ نيذلا» ىلع واولاب ةفرطعم : تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو ©
 ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجسملل ينبم «اوتوأ» لعفلاو . اهبارعإ
 لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 زيي : تاجرد . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ملعلا . ةقراف فلألاو

 ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . ملاسلا

 ةربخ وذ هللاو ىنعمب . ةثلاثلا ةيآلا يف تبرعأ : رييخ نولمعت امن هللاو ©

 . مكلامعأب ميلع وأ مكلمعب

 ير و ل نيو موك لولا اا ا 1
 هه 1 4 2 7110000 ل 7

 . ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : متيجان اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ©
 اتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيجان

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ررمض  لصتم ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف «متيجان» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع

 ةعقاو ءافلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لروعفم : اومدقف لوسرلا ©

 هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اومدق . طرشلا باوج يف

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم

 . بارعالا نم احل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اومدقف» ةلمجو

 وهو اومدقب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكاوجن يدي نيب ©
 ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يدي . فاضم

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىوجن . فاضم وهو ةفاضالل نونلا تفذحو

 لصتم ريمض فاكلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -
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 1 مفلس لب : ىنعمب نادي هل نمم ةراعتسا لوقلا يفو . روكذلا

 ةراشا مسا : اذ . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم هب لوغفم : كلذ ةقدص ©

 !يئأ يشل فاك دعبل بلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ١ . ميدقتلا كلذ

 !قلغتم روزجيو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ - : رهطأو مكل ريخ ©

 :ةعوقرم ؛ريخ) ىلع واولاب ةفروطعم رهطأو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ريخب

 ةْغيْلط ١ لعفأ - نزو ىلع فرصلا نم عونمم مسا اهنأل نونت ملو ةمضفلاب اهلثم
 :: مكسفنأل يأ مكل رهطأو مكنيد يف مكل ريخ يأ . لعفلا نزوبو ليضفت

 فرخ : ل : ماج طرش فرح : نإ : ةيفانتسا : ءافلا : اودجت مل نإف «©

 .فّذح همزبج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اودجت: . بلقو مزجو يفن ش

 عقر لح يف لصتم ريمضض واولا . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف وهو نونلا
 : هيلغ لدي اهلبق ام نأل ًاراصتخا اهلوعفم فذحو : ةقراف فلألاو لعاف

 ديكرتو بصن فرح .: نا . طرشلا بارج ةلمجلا : ميحر روفغ هللا نإف ©
 '. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم (نا» مسا : ةلاللجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم

 ؛ًامعن نوكي نأ زوجيو ٍناث ربخ :مينحر .ةمضلاب عوفرم «نا» رب :روفغ

 ادرك ١ م ص و اومن يْمَيْمَع ١

 كي :اشكةلاغللا 9 ان كر و

 © اج

 ؛ ىلع ينبم ضام لعف : متقفشأ . ماهغتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمه ا : متقفشأأ ©

 أر يمض - لصتم ريمض ءاثلا . كرحتللا عفرلا ريم هلاصتال نوكسلا ش

 . رركألا عمج ةمالع ميلاد لعاف عفر لخ يف مضلا ىلغ يثبم - نيبطاخملا
 ؟ متنخأ ىنعمب

 ل كال



 . بصان يردصم فرح : تاقدص مكاوجت يدب نيب اومدقت نأ ©

 ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اومدقت

 ةيردصملا «نا» ةلص «اومدقت» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا «نا)و بارعالا نم اه لح ال

 «مكاوجن يدي نيبلا ةلمجلا هبشو . ميدقت متفخأ يأ متقفشأل هب لوعفم بصن

 بوصنم اومدقتل هب لوعفم : تاقدص . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو

 ىلع ينبم نامزلا نم ىضم املا فرظ : ذا . ةيفانثكتسا ءافلا : اولعفت مل نإف © .

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةازاجملا نعم هيف بصن لح يف نوكسلا
 ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اولعفت
 هنأل ًاراصتخا اهوعفم فذحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . مكيلع قشو هب مترمأ ام اولعفت مل ناف : ىنعمب مولعم

 هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بات . ةفطاع واولا : مكيلع هللا باتو ©

 راج : مكيلع . ةمضلا هعفر ةمالعو ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل
 . مكرذعو : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملا . باتب قلعتم رورجمو

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوميقأ (ذا» باوج يف ةعقاو : ءافلا : ةالصلا اوميقأف ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 هبصت ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . ةحتفلا

 يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : هلو سرو هللا اوعيطأو ةاكزلا اوتآو .٠

 لوعفم :هلوسر .ةفطاع واولا .اهيارعا نابرعتو «ةالصلا اوميقأ) ىلع فطعلا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 . ةفاضالاب رج

 وذ هللاو ىنعمب ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولمعت امي رييخ لاو ©

 ل 2”
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 ْ :اولوت . ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاموق اولوت نيذلا ىلإ رت ملأ ©

 . داوي هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 : ًاموق ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا
 ش .. ءايلوأ مهوذختا يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفنم

 مهو ًاموقل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا ؛ مهيلع هللا بضغ ©

 , عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفلو حنتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بضغ . دوهيلا

 , ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو رج فرح : ىلع . ةمضلاب ميظعتلل

 | 1 . بضغخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 : ةلمجلا نم لدب بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : مهنم الو مكنم مهام ©

 ' ةيفان : ام . بارعالا نم ا لحم ال ةيريسفت وأ «مهيلع هللا بضغ» ةيلعفلا

 ؛ عفر ريمض : مه . ميمت ةغل يف احل لمع ال زاجحلا ةغل يف «سيل» ةلزنمب
 , ىلع أدتبمو ىلوألا ةغللا للع «ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم

 ' ميملاو «مه) ربخب , وأ «ام) ريخب قلعتم رورجمو راج : مكنم . ةيناثلا ةغللا

 : مهنم .'يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : روكذلا عمج ةمالع

 1 . هبارعا برعيو «مكنم» ىلع. فوطعم رورجيو راج

 دولا توبثي عوفرم عباضم لعف : نوفلحي . ةفطانع اولا : نوفلحيو ©
 ْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ؛ يأ نوملُسلل انا هللاو نولوقي يأ نوفلحيب قلعتم رورجيو راج : بذكلا ىلع ©

 رورجملاو راجلا نوكي وأ مالسالا ءاعدا وه يذلا بذكلا ىلع نوفلحيف

 | ىنعمب نييذاك هللاب نوفلحيو : ريدقتب «نوفلحي» ريمض نم لاحب ًاقلعتم
 ْ ؛ . مالسالا نيعدم

 و



 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوملعمد مهو ©

 : نوملعي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :: مه

 فذحو «مهلا ربخ عفر لحم يف «نوملعيا ةلمجو «نوفلحما بارعا برعت

 . بذك هيلع فولحملا نأ نوملعي مهو يأ . مولعم هنأل ًاراصتخا اهرعفم

 مالو 7 كج ل
 45 ولم واسم 7 111 دعا

 ا ا ا ًاباذع مهل هللا دعأ ©

 ًابذعل - تعن  ةفص : ًاديدش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . ًاضيأ ةحتفلاب ةبوصنم

 نم ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ ©

 . «نوقفانملا» ةروس نم ةيناثلا ةيآلا يفو «ةبوتلا» ةروس

  1١نيه بام ء ار ِسءاوْرَض هه ©* 2 00-41
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذختا ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 نيبئاغلا ريمض «مهاو . ةحتفلاب نابوصنم ؛اوذختا» الوعفم : ةنج مهناميآأ ©

 مهناهيأ وأ اهب اوفلح يتلا مهناميأ اوريص وأ اولعجأ يأ ةفاضالاب رج لحم .يف ش
 . مهلتق نم اهب نورتستي ةرتس هورهظأ يذلا

 . اهبارعا برعتو «اوذختا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هللا لييس نع اودصف ©

 نأ زوجيو . مهتمالسو مهنمأ لالخ نم سانلا اودصف يأ . لوعفملا فذحو

 نع . هنيد نع يأ هللا ليبس نع ارضرعأف : ىنعمب ًامزال لعفلا نوكي
 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . اوبصب قلعتم رورجمو راج :ليبس

 . ةرسكلاب

 «مهاو رج فرح ماللا . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : نيهم باذع مهلف ©
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 ها

 . مادقم نبخب قلعت رورجملاو راجلاو . ماللاب رنج“ لحب يف نييئاغلا زيمض

 | باذعل  تعن - ةفص : نيهم . ةيضفلاب عيقرم رؤي مدمس 1 تاقع

1 ْ 
 يس ينم لل نيو /١

 © نديم

 : . ةئاملا دغب ةرشع ةسداسلا ةيآلا «نارمع لآ» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 كأن ميم فل تفك 1
 0 وكلا مالا

 ١ ٠ ةحلفلا هبلصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : موي ©
 , لعفل هب ًالوعفم يأ رمضمب ًابوصنم (مسا نوكي نأ زوجي وأ نيدلاخب قلعتم
 : 0 . ركذا : هريدقت فوذحم

 ! : ثعبي , ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمحلا : ًاعيمج هللا مهثعبي ©

 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعِف

 ١ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بضن

 و مهلك يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم امها ريمضلل ديكوت ًاعيمج

 ' . نيعمتجم : زيدقتب ًالاح نوكت نأ

 ٠ نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوفلحي . ةفطاع ءانفلا : هل هل نوفلحيف ©
 .انوفلحيب قاعتم رورجتو راج : هل ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . ةرخخآلا يف نوملسم مهنأ لع ىلاعت هلل نوفلحيف يأ

 |: نوفل .ةيردصم .: أم . هيبشتلل رج فرح فاكلا : مكل نوفلحي امك ©

 كك 4



 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا « ام ١ ةلص « نوفلحي » ةلمجو . تبرعأ

 «ام 7 و . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نوفلحيب قلعتم رورجمو راج : مكل

 قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا

 . مهفلحك ًافلح هل نوفلحيف : زيدقتلا فوذحم  ردصم  قلطم لوعفمب

 ىنعمب امسا فاكلا نوكت وأ . كلذ ىلع ايندلا يف مكل نوفلحي اك ىنعمب

 . فوذحملا ردصملل ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع اينبم «لثم»

 يف امو «نأ»و . اهبارعا برعتو «نوفلحي» ىلع واولاب ةفوطعم : نويسحيو ©

 . «نوبسحيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح

 يف نيبئاغلا ريمض ؛مه2و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ءيش ىلع مهنأ ©
 ىلع مهغأ يأ 2نأ» ربخب قلعتم رورجمو راج : ءيش ىلع 2نأ» مسا بصن لحم

 . عفنلا نم ءيش

 :مه . تبرعأ : مهنا . هيبنت وأ حاتفتسا فرح : نويذاكلا مه مهنإ الآ ©

 عمج هنأل واولاب عوفرم ؛مه» ربخ : نويذاكلا . أدتبم عفر لحم يف عفر ريمض

 مهل ةلمجو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 - دامع - لصف ريمض «مها نوكت نأ زوجيو «مها ربخ عفر لحم يف «نوبذاكلا

 . «نأ) رخ * «نوبذاكلا» نوكتو بارعالا نم هل لحم ال

 تكد 2 دوام 218 00

 الا قاز ةبلوأ اف و ءهاسكت انيق يع وكنت 3
 0 يوري ره نطَيقلاَب 2 رحت

 فرح : ىلع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ناطيشلا مهيلع ذوحتسا ©

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مههو رج :

 . ناطيشلا مهيلع ىلوتسا يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا . ذوحتسأب

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىسنأ . ةفطاع ءافلا : هللا ركذ مهاسنأف ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمص لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا
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 1 ناث هب لوعفم : ركذ . لوأ هب لوعفم بصن لحب يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 ١ ةفاضالاب:ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم

 : . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 : . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ناطيشلا بزح كئلوأ ©

 : ريخ نوكي وأ ةمضلاب عوفرم «كئلوأ» ربخ : ببزح:. باطخلل فاكلاو

 ربخ عفر لحم يف «ناطيشلا بزح مه» ةلمجو مه : هريدقت فوذحم أدتبم
 يأ .. ةرشثكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم..: ناطيشلا «كتلوأ»

 0 هعابتأو هدنج

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نورساخلا مه ناطيشلا بزح نإ الآ ©

 . ؟نا» مسا «بزحاو . ةقباسلا

 رة 20 سر م 0

 ٠٠ نية كو وسو هنود َبَولَدِإ ©« 1
 ْ يتيم لوصوم مسا ١ نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : نيذلا نإ ©

 ا , (ناا مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ' لغف يهو بارعالا نم اه لحال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نوداحب ©

 .ديدشتلا لصحف لادلا يف لادلا تمغدأف نودداحي : هلصأو نودعي : ىنعمب

 واولا ٠ ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بؤصنم هب لوعفم : هلوسرو هللا ©
 رمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هلوسر . ةفطاع

 . ةفاضإلاب رج لح يف :لصتم

 مسا : ءالوأ «نا» ربخخ عفر لح يف : ةيمسالا ٌةلمجلا : نيلذألا ِق ككلوأ ©

 : يف . باطخ فرح فاكلاو . ًادتبم عفر لح يف.رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 1 عبج هنأل' ءايلا مسالا رج ةمالعو أدتيملا ربخب قلعتم زورجمو راج : نيلذألا

 | يف ىنعمب ٠ درقلا مسالا يف ةكرحلاو نيرثتلا نم ضرع نونلاو ملاس ركذم
 0 . هللا قلخخ لذأ وه نم ةلمج
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 كر

 نك 6660 هانا لن آيك

 00 وللا

 . حوللا يف هناحبس بتك يأ . ةمضلاب ميظعتلل

 هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نبلغأ . ديكوتلا مال ماللا : نيلغأل ©

 نونو . انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب

 ةجحلاب نيلغأل يأ اطرعفم فذحو . بارعالا نم امل لحم ال ديكوتلا

 . انداع يأ انداح نمت قحلا ءادعأ امهدحأب وأ فيسلاو

 ديكوت عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : يلسرو انأ ©

 يف «رمضملا» ىلع فوطعم : ىلسر . ةفطاع واولا «نبلغأ» يف رمضملل 1

 اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم «نبلغأ)

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 اربخ : زيزع يوق . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا» مسا

 .يوقل ةفص ازيزع» نوكي نأ زوجيو . ةمضلا امههعفو ةمالعو ناعوفرم 1نا»

 هلآ دموي موو هلا دوو امودَصيلا ١ 7١
 20 نص مغلقه ريَقَماءأذا كرو وسو

 ا حور مليا وجا وية بكد
 7 ا ياكل كرر

 «© تونا و زكا دس

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : دجت . اهل لمع ال ةيفان : ًاموق دجت ال ©

 3 ريشا



 ٠ هب لوعفم : ًاموق . تنأ هيردقت ًاوبجو هيف رتتسم ريمبض لعافلاو ةمفلا
 : ش . ةحتفلا 'هبصن ةفالعو بوصنم

 . ًاموقل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمبخجلا : هللاب نودمؤي ©

 ص و ل يف قسم يمض واو ذولا ثرش يفرم ياضم لعق
 ْ . نونمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب

 هرج - ةمالعو ءابلاب زورجم مسا : مويلا . ةفطاع واولا : رخآلا مويلاو .٠

 ٍ هلثم ةرورجم مويلل - تعن ب ةفص : ةرخآلا . ةرسكلا :

 اناث هب الرعفم بصن لحم يف نوكت وأ «نونمؤيلا بارنعا برعت : نوداوي ©

 . نودوتي يأ هدجت» لعفلل

 ؛ بنصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هلوسرو هللا داح نم ©
 : هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف .: داح . هب لوعفم

 : ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . وه : هريدقت اناوج

 ' هيبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ::هلوسرو . ةفطاع واولا ةحتنفلا بصنلا
 ' هللا داع نم : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم زيمض ءاغناو ةحتفلا
 ' نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «هلوسرو هللا داح» ةيلعفلا ةلمجلاو هلوسرو
 ٍْ . بارعإلا

 : ضام لعف : اوناك . ةيردصم : ول . ةيلاح : :١ مهءابآ اوناك ولو ©

 سس بدسم والا“ ةاجلا ورب هلال ميلا لع رنيم صقان
 ' هبصن ةمالعو بوصنم «ناك٠ ربخ : ءابآ . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر

 ٠ «مهءابأ اوناك» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا يمض «مهدو . ةحتفلا

 ' ردصم ليوأتب اهدعب امو ؛ولاو بارعالا نم امل. لحم إل ةيردصملا (ول» ةلص

 : رانجلاو مهءابا مهتوك عم ىتح : ريدقتلا ردقم رج فرحب رج لحم يف
 منوك ًاضورفم يأ «نوداوي» يف ريمضلا نم ةفوذحم ٠ كاحب قاعشم رورجماو
 يف ؟مهءابا اوناك» ةلمج نوكتو . ةيلصولا (نإ) ىنعمب: ؛ول» نوكت وأ مهءابآ

 ْ . ًالاح بصن لح
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 رييختلل فطع فرح : وأ: مهتريشع وأ مهناوخأ وأ مهءانبأ وأ ©
 . اهبارعا برعتو !«مهءابا» ىلع ةفوطعم ءايسا اهدعب امو

 باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم :يف رسكلا ىلع يبم ةراشا مسا : كثلوأ ©

 . أدتبملا ربخ عفر لح يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ناميإلا مهبولق يف بتك ©
 «بتك١ لعفلاب قلعتم رورجمو راج : بولق يف . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 بوصنم هب لوعفم «نايالا»» ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهاو

 يف» رورجملاو راحلا نوكي نأ زوجيو . اهيف هتبثأ يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 بتك : ىنعمب . ناييالل ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل ًالاح بصن لحم يف «مهبولق
 . مهبولق يف انئاك هتبثأ يأ مهبولق يف ناهبالا

 امهاو اهبارعا برعتو «بتك» ىلع واولاب ةفروطعم : هنم حورب مهدبأو ©
 . ديأب قلعتم رورجبو راج : حورب . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريهض

 قلعتم رورجو راج : هنم . مهبولق هب تييح هدنع نم يأ . هنم فطلب يأ

 ىلع ناهيالا نم حورب يأ ناهيالل ريمضلا نوكي نأ زوجيو حورل ةفوذحم ةفصب
 رون : ةملكلاب دارملا نوكي نأ زرجيو هيف بولقلا ةايحل حور هسفن يف هنأ

 . نآرقلاب وأ بلقلا رونب مهاوقو يأ بلقلا
 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : لخدي . ةفطاع واولا : تانج مهلخديو ©

 : تانج . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض 'مه»و ةمضلا هعفر

 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعنفم

 . ملاسلا ثلؤملا عمجب

 - تعن  ةفص بصن لحم يف :ةيلعفلا ةلمجلا : راهثألا اهتحت نم يرجت ©

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : يرجت : تانج

 يأ «رامنألا» نم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج : تحت نم . لقشلل

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو اهتحت ةنئاك راهنألا يرجت
 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : راهنالا . ةفاضالاب
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 نونلاو لاس زكذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو برصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©
 .: نيدلابخب قلعتم :رؤرجتو راج : اهيف . درفملا مسالا يف نيونتلا نم ضوع

 :لعف: : يضر . ةيناث لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهنع هللا ىضر ©
 فرخ : نع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ٠ يضزب قلعتم رورجملاو را ني رج لع ف نيا دفا دلو رج

 :رهاظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوضر . ةفطاع واولا : هنع اوضرو ©

 عفر لغ يف .لصتم ريمض واولا . يا واوب هلاضتال ةفوذحملا ءايلا ىلع

 :هللا يضر ىنعمب . اوضرب قلعتم رورجمو راج : هنع . ةنقراف فلألاو لعاف
 : . هئاضقب هنع اوضرو ةعاطلاب هل مهدايقناب مهنع

 ةيلا ف تيرعأ نوحلفملا مه هللا بزح َّنإ الأ هللا بزح كئلوأ ©

 . ىنعلا يف قرافلا عم . ةرشع ةعساتلا ةميركلا
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 # رشخا ةروس بارعإ

 - ١ يفارق لازاونوتايعَم ©

 . ىلوالا ةيآلا (ديدحلا» ةروس يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 0 ند ني سكحا اتاني يأ لا ىزلاوه ؟
 م هلا ازدهرت نهارك أ - مسار وو وودي

 هن و يَ ايت كح ندي
 را - 6 د ندوات نيب

 : يذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يذلا وه ©

 . ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : نيذلا جرخأ ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ::جرخأ

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . وه

 ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . هللا لوسرب اورفك يا ةقراف فلالاو

 لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : باتكلا لهأ نم ©
 هيلا فاضم : باتكلا . دوهيلا مهو باتكلا لها نم مهنوك ةلاح : ريدقتلا

 . ينايب رج فرح «نم» و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ل6 2الا



 امها جرخأب ناقلعتم نارورجمو ناراج : رشحلا لوأل مهرايد نم ©

 .وأ لشحلا لوأ يف يأ «يف» ةلزنمب ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نينئاغلا ريمض

 ٠ ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : رشحلا . مهعمج لوأ يف يأ رشحلا لوأ دنع

 ٍإ : ةرسكلا هرج ةمالغو

 نوكسلا لع ينبم ضام لعق : متئنظ . اه لمنع ال ةيفان : متننظ ام ©

 - نييطاخملا ريمض لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 | . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لغاف عقر لح يف مضلا ىلع
 .نأب بوصنم عراضم لعف : اوجرخي . بصان يردصم فرح : اوجرخي نأ ©

 فلالاو لغاف عفر لمع يف لصتم يمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو
 و .'بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «اوجرخي» ةلمجو . ةقراف

 0 . «نظ"» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»

 فرح :.نأ . «اورفك» بارعا برعت : اونظ . ةفطانغ زاولا : مهشأ اونظو«

 «نأ) مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بضن
 ؛يلوعفم دنم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا:نم اهزيح يف امو «نأ»و

 ١ : .«اونظ»

 :٠ ةغنام . 9نأ» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : .مهئوصح مهتعنام

 اوهو 'ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ
 ,و ةمضلاب جوفرم .رخؤم أدتبم : نوصح .. هلومعم ىلا لعاقلا مسا ةفاضا نم
 اهو اهتناصحب مهقوثو طرفل ل ادحبلا لع رجا مدق دنقو . تبرعا (مهلا

 ش . هللا نم مهيمحت يا مهايا

 1 ةيفانتتسا ءافلا . ةعناب قلعتم ميظغتلل رورجمو راج : هللا مهاتأف هللا نم ©

 ريمزض ؟مها و رذعتلل فلالا لع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتا

 . هللا باذع مهانأف يا ةمضلاب ميظعتلل

 يف ملا لع ينم مسا ثيح .رج فرح : اوبسنحي مل ثيح نم ©

 -ةةغمثا



 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ىتأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم
 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوبستحي

 رج لحم يف ؛اوبستحي ملا ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . اوملعي مل ةهج نم يا ةفاضالاب

 ىلع ينبم ضام لعف : فذق . ةفطاع واولا : بعرلا مهبولق يف فذقو ©

 رورجمو راج : بولق يف . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 :.بعرلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و فذقب قلعتم

 مهبولق يف زكرو تبثاو وا ىقلاو يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : مهتويب نويرخي ©:
 و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تويب . لعاف عفر لحم يف ْش

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض (مهلا

 ريمض !مه» و نوبرخيب قلعتم رورجتو راج : نيدمؤملا يديأو مهيديأب ©
 ىلع ةفوطعم : نينمؤملا يديا . ةفطاع واولاو ةفاضالاب رمج لحم يف نيبئاغلا ش

 يديأبو . اهب عفتني ال يكل نينمؤملا يديأبو يا اهبارعا برعتو «مهيديأب»
 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا «نينمؤملا» رج ةمالعو لاتقلا يعاود ببسب نينمؤملا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 فذح ىلع ينبم رما لعف : اوربتعا . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : اوريتعاف ©

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا

 طيلستو مهجارخا رما نم رسيو هللا ربد اهب اوظعتاف يا . ةقراف فلالاو لعاف

 . لاتق ريغ نم مهيلع نيملسملا

 هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : يلوا . ءادن ةادا : راصيألا يلوأ اي ©
 عمج يهو ظفلت الو واوب بتكت ةملكلاو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل ءايلا

 ىنعمب وذ ١ ةدحاو عمج مسا يه ليقو . هل دحاو ال «يوذ» ىنعمب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : راصبالا .بحاص
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 ١ عا راج را |[ 1 ابا مافتاتكا 5 9 2 ن6

 ' فرخ - مزاج ريغ طرش فرح :الول .ةيقانقتسا واولا : : هللا بتك نأ الولو ©

 . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : بنتك . يردصم فزجح : نا  دوجول عانتما

 | ةلص هللا بتك» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفزم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 : ليؤأتب اهدعب امو ةيردصملا (نا» و . بارعالا نم امل. لحم ال ةيردصملا «نا»

 . فوذحم أدتبملا ربخو . هللا ةباتك الول : ريدقتلا . أدتبم عفر لم يف ردصم

 .:بارعالا نم اهل لحم ال ةيئادتبا فوذحملا ربخلا عم «هللا ةباتك» ةلمجو

 . راجلاو ىلع رج لحن يف نييئاغلا ريمض «مه» و رج فراح : ءالجلا مهيلع ©
 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءالجلا . بتكب قلعتم رورجملاو

 . ةعقاو ماللاو بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهبذعل ©

 ريمض لعافلاو حتسفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذمتع . «الول» باوج يف
 ٠ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و وه هريدقت ًازاوج رتتسم

 ! ىلع ةردقملا ة ةرسكلا مسالا رج ةمالعو بذعب قلعتم رورجتو راج : ايندلا يف ©

 ! . لتقلاب مهبذع يا رذعتلل فلالا

 هيو ؟مهيلغا بارعا برعت : مه ةيفانئتسا واولا : ةرخآلا يف مهلو ©

 , روزجمو راج : ةرخآلا يف . مدقم ربخب قلعتم «مهلا رورجملاو راجلا ةلمجلا

 ؛ ةفوذحم ةفلطب قلعتم هنال ًالاح بصن لحم يف نوكي نا زوُجيو باذعلاب قلعتم

 0 : راثلا باذعل ةمدقم

 :رورجم هيلا: فاضم :. رانلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : راثلا باذع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 © ِبامِيادِرَع نكد اَوَقِن سو ةوسروناناَك عل
 .. ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا «لافنالا» ةروس يف اهارعا قبس ةميركلا "5 هذه ©
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 عر إقلاع دعاوي نتكلم ©

 © نقسم

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مناج طرش مسا : متعطق ام ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متعطق . ءيش يا ىنعمب متعطقب مدقم

 ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 لحم يف «عطق» لعفلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع

 . اب مزج

 هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : ةئيل . ينايب رج فرح : نم ؛: ةثيل نم © .

 وح يأ ريل . ماو ةقوذع لاحب قلم تم رورجفلو راما . ةرسكل

 وهو : لقدلا يهو نيل : اهعمج ؛ةنيل» و . ةنيل نم هنوك ةلاح هومتعطق
 ركنا امل نكلو ةنيل : هتدحاو عمج وه : شفحخالا لاق . لخنلا نم برض

 . ةنول : اهلصاو ءاي واولا تبلقنا اهلبق ام

 واولاو اهبارعا برعتو ؛متعطق» ىلع ريبختلل وأب ةفوطعم : اهومتكرت وأ ©
 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه» و ميملا عابشال
 . ةلخنلا يهو «ةنيللا» ىنعم يف هنال «ام» ىلع دوعي

 : لوصا ىلع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : اهلوصأ ىلع ةمئاق ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةمئاقب قلعتم رورجمو راج

 اب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : هللا نذإبف ©

 ًادتبملل ربخب قلعتم رورجمو زاج : نذإب . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو ش
 هللا . هرمأو هللا نذإب اهعطقف يا . هيلع لدي هلبق ام نال ًاراصتخا فوذحم

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 يف مكل هللا نذا يا فوذحم لعف ىلع ةفطاع راولا : نيقسافلا يزخيلو ©

 ةهأآد



 أ لجف ييزحي ٠ ليلعتلل رج فرح ماللاو مهظيغيو درهشللا لذيل كرتلاو مطقلا

 . , يك لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضمم نأب برصنم عراضم

 ' بوصنم هب لوعفم : نيقسافلا . هناحبس هللا يا وه هريدقت ًازاوج رتتسم
 : يف ةكرخاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو
 : نم احل لحم ال ةرمفملا «نأ» ةلص «نيقسافلا يزخي» ةلمجو . درفملا مسالا

 ماللاب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعي امو ةرمضملا ؛نأ» و . بارعالا

 ا . ردقملا لعفلاب يلعتم رورجملاو راجلاو

 ب دلو جحيم بلع هياعدْيْنَجكَْق و دودي 5

 12 5, ا 70

 , يف نوكسلا لع ينبم عناج طرش مسا : ام . ةفطاع ورلا : هللا ءاقأ امو

 | حفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءافأ . ؟ءافأ» لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم
 | ميظعتلل عوفرم لعانف : ةلالجلا ظفل هللا ٠ اهب منج لحم يف طرشلا لعف

 ١ . هللا هداعاو هعجرا ام : ىنعمب ةمضفلاب

 ! لع يف لصتم ريمض ءاهلاو ءافأب قلعتم رورجيو زاج : مهثم هلوسر ىلع ©
 ' رج 'لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و ينايب رج فرح : نم . ةفاضالاب رج

 ١ ءيش يا : ريدقتلا . ام نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب
 ' . .دوهيلا نيرفاكلا لاوما نم يا مهنم هنوك ةلاخ هلوسر ىلع هللا هعجرا

 يف اب يفنم اهلعف مناج طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : هيلع متفجوأ امف ©
 . اه لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوجل ةطبار ءانفلا . اب مزج لحم
 ٠ ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع .ينبم ضام لعف : متفجنوا

 ٠ .ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نييطاخملا ريمثض - لصتم ريمض
 ' يف متيرجا اف يا متفج ةجوأب قلعتم رورجيو راج : هيلع ...روكذلا عمج ةمالع

 : . همتغ لع متلمعأ وا متعرسا وا ةليصحت
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 يف ريمضلل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : باكر الو ليخ نم ©

 .هل زييمتو هيلع اوفجوا يذلا ريمضلا سنج نايبل رج فرح ؛ نمو .«هنيلعا
 : باكر .. يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولاو ًاباكر الو ًاليخ يا

 لاتقلا يف متبعت الو : ىنعمب ًالبإ الو يا اهبارعا برعتو «ليخ» ىلع ةفوطعم '
 . مكلجرا ىلع هيلا متيشم امناو هيلع

 :ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : هللا نكلو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل بوصنم «نكل» مسا ْ

 لعف : طلسي . «نكلا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هلسر طلسي ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم
 لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هلسر . وه
 . ةفاضالاب رج لح يف

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ءاشي نم. ىلع ©

 (طلسي» بارعا برعت : ءاشي . طلسيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج :

 . مولعم هنال اراصتخا «ءاشي» لوعفم فذحو

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع : واولا : لك ىلع هللاو ©

 . ريخلاب قلعتم رورحبو راج : لك ىلع . ةمضلاب

 ربخ : ريدق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ريدق ءيذن ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 ةااثللأ مانع ماج 6ا3 وقلنا ةيؤسي ايلا ةرذ نوب كرجل ترفاءزإولوتلو يدش ئانريروستاك تلات
 4 باعك

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ©
 ل 5م



 ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىرقلا . ةقباسلا

 . رذعتلل فلالا ىلع

 1 يف ةحقاو ءانلاو اب عنج لع يف عناجج يرش باوج ةنيمسألا ةلمللا : هللف ©

 . فوذحم ا دتمم يخي قلعشم ميظعتلل رورو راج |: هلل . طرشلا باوج

 . هل لييس يف يا هلاوهف : ريدقتلا

 1 ناترورجم للا ىلع فطعلا ئواوب ناتفوطعم : ىبرقلا يذلو لوسرللو ©

 : قخلم هلال ءايلا «يذ» .ةيناثلاو ةرسكلا «لوسرلا» ىلوإلا ةملكلا رج ةمالعو
 . ةفاضالاب زورجم هيلا فاضم : ىبرقلا . فاضم رهو: لاسلا ركذملا عمجب
 ْ . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 1 1ْ ىلع تاقفوطعم ثالثلا تايلكلا : لييسلا نباو ننكاسملاو ىماتيلاو ©

 ' «نيكاسملا» و. رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا «ىماتيلا» رج ةمالعو رورجب

 ' فاضم : ليبسلا . ةفاضم يهو ةرهاظلا ةرسكلا «نبا» و ةرهاظلا ةرسكلا
 00 ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 ' لفف : نوكي ال لمع ال ةيفان : ال . بصن ةادأ : :ةلود نوكب ال ىك ©

 ْ هريدقت وج رتسم ريمصض همساو ةحتفلا هبصن ةمالعو يكب بوصنم عياضم
 ١ .ةختفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نوكي» ربخ : ةلود . /ءىفلا» ىلع درعي وه

 وا ةيلهاج ةلود وا ةرئاد وا . ًالوادتم ةميغلا وا ءىفلا نوكي ال يك يا

 : دق, يرشخزلاف (يك» لمع يف ةاحنلا فلتحا دقو . ةيلهإج ةرثاو ةبلغ هذ

 ! ىلع لخدي ال. رجلا فرح نال هدعب «نأ» رامضا نود هسقفنب ًابصان ًافرح اهدع

 اذا ةراج نوكتو ليلعتلا ديفي يردصم فرح يه : هريغ لاقو . هلثم
 | : هيوبيش لاقو . لعفلل ةبضان نوكتف ماللا اهتقبس اذا اما ماللا نع تدرجت
 : . اهدعب «نأ» رهظت الو ماللا اهتقبس اذا لعفلل ةبصان يه

 : وأ نوكيب .قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكنم. ءاينغألا نيب ©
 ١ هرج ةمالعو ةفاضالاب زورجم هيلا فاضم : ءاينغالا , فاضم وهو ةلودب

 : مهنوك ةلاح يا ءاينغالل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو رابج : مكتم . ةرسكلا

 كلتا اد ناد قلل



 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مكنم

 برعتو ىلوالا «ام» ىلع ةفرطعم : ام . ةفطاع واولا : لوسرلا مكاتآ امو ©
 لعف رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : ىتآ . اهبارعا

 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو اهب مزج لحم يف طرشلا

 : لوسرلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 . ةمينغ ةمسق نم لوسرلا هايا مكاطعا امو يا ةمضلاب عوفرم لعاف

 اب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : هوذخف ©

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : هوذمخ . طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو

 ءااو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 «هوذخف لوسرلا مكاتا ام١ ىلع واولاب ةفوطعم : اوهتناف هنع مكاهن امو ©

 الو هنع اوهتناف اهنم هذخنا نع مكاهن امو يا هنع اوهتناف يا اهبارعا برغتو

 ىلع دوعي وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض ؛مكاجتا لعافو مكسفنا هعبتت
 . مكاهنب قلعتم رورجمو راج «هنع» و «لوسرلا»

 ظفل هللا . ؛اوذخ» بارعا برعت : اوقتا . ةيفانعسا واولا : هللا اوقتاو ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : باقعلا ديدش .هللا نا ©

 ربخخ : ديدش . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : ةلالجلا

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باقعلا . ةمضلاب عوفرم «نا»

 لمقر يلوتاو مريونءاوكوليلا ريما ارق ١
 رو كس رع 3 0و

 © نعام كيلو ةلوسرو هلأ ورحب ناوضر و هلأ نش

 نوكي وا هيلع فوطعملاو «ىبرقلا يذل» هلوق نم لدي رورجمو راج : ءارقفلل ©
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 ةصاخ «نيكاسملا» نم لدب وه وأ رجلا فرح ةداعاب ؛هركذ مدقت نم الدب

 فلا قاقحتساب دوصقملا لوح ةمئالا لالخ وه صيصختتلا اذه ببسو

 ةبارقلاب:قلعم قاقحتسالا يا وه ما ءاينغالا نود ءارقفلا ىلع فوقوم وه له

 مإزلالا ءاجف ةداضم ةبارقلا رابتعا مدعو ةجاحلا هناحبس هللا طرشي مو

 ضرغب موركذ ام برقل ةجاخلا طارتشاو ةبارقلا يف رقفلا طارتشا نا داقنتعالاب

 ناو سابتلالل ًاعفد كلذ تزكذ . يرشغزلا ريسفت يف ءاج ام اذه . .برقلا
 رورجملاو راجلا بسن ىلا وعدت ةجاحلا ناالا بارلعالا وه فدهمملا ناك

 . ةلبق ام ًالادبا «ءارقفللا

 عمج انا الا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورج ءارقشلل - تعب ةفص : : نيرجاهملا ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم

 ةلمجلاو' . ءارقفلل ةيناث ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 : . اهل لحن ال هتلص هدعب ةيلعفلا

 ةعايجلا قاوب هلاصتال. مضلا ىلع ينبم لوهجملل يتنبم ْنضام لعف : اوجرخأ ©

 : : .. ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم ين لصتم ريمض واولاو

 ريمض امها و اوجرخأب قلعتم رورجبو راج : مهلاومأو مهزايد نم ©
 «مهرايد» ىلع واولاب ةنفوطعنم : مهلاوماو . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا
 : . اهبارعا برعتو

 عزاضم' لعف يهو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًالضف نوغتبي ©
 :'ًالضف . لعاقف عفر لح يف لصتتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 : . ًالضف نم ةفوذحم ةفصب قلغتم ميظعتلل 2 رورو راج : ًاناوضر هللا نم ©

 ةحيشفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «الضف» ىلع داولاب ةفوطعم ًاناوضرو

 ْ برعتو اضف نوفتسي' ىلع وارلاب ةفرطعم : هلوسرو هللا نورصتيو ©

 ' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ؛ هلوسر . ةفطاع واولاو اهبارمعا
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 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوأ ©

 . هربخ عفر لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 : نوقداصلا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : نوقداصلا مه ه©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «مه» زبخ

 . مهداهجو مهنايا يف يا درفملا يف ةكرحلاو

 اذ ليان كلجإم دارو ١
0 - ٌمِهِروُزَص

ال 1 0 
 2 

 « يتلا نك تو ما

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : نيذلاو ©

 و ةيفانئتسا واولا نوكت نا زوجيو . راصنالا مهو «"نيرجاهملا» ىلع فوطعم

 لحن يف «مهيلا رجاه نم نوبحي١ ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف «نيذلا»

 . هريخ عفر

 يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : رادلا اًواوبت ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لغف
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رادلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . رادلا اونكس يا

 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةرادلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ناميإلاو ©

 مهل ًاتطوتمو ًارقتسم ناهيالا اولعجو يأ ناهيالا اوصلخاو رادلا اوءوبت ىنعمب

 فوطعملاو اهفوطعم ءاقبو واولا ءاقب عم واولا فوطعم لماع فذح انهو
 وا أوبتي ال ناهيالا نال ناهيالا اودقتعاو : يا . هيلع لاد مالكلا نال هيلع

 ماقم رادلا يف فيرعتتلا مال ميقأف ناهيالا راذو ةرجهملا راد : ىنعمب نوكي
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 . ةماقم هيلا فاضملا عضوو ناهيالا راد نم فاضملا فذحيو هيلا فاضملا

 رج لع يف نيباغلا ريمض مه و اوجتب قلعشم رورجو راج : 2 نم ©

 ل يف لصتم ريمض واولاو نونلا ثوبثب عوفر عباضمم لعف : نم نوبحي ©

 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . لعاف عفر

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضامب لعف : مهيلإ رجاه ©
 راجلاو ىلإب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها» و رج فرح 0 ىلا . وه هريذقت

 . . مهب قحل نم يا رجاهب قلعتم رورجملاو

 برعت :.نودجي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا: نودحب الو ©

 . نوملعي الو يا «نوبحي» بارعا

 ةفوذحم لاحب قلعتم وا نودجيب قلعتم رورجيو راج : |ةجاح مهرودص يف ©

 ةمالعو :بوصنم هب لوعفم : ةجاح . ةجاحل ةمدقم ةفصب قلعتم هنال ةجاحل

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ربمض !مه» و مهشقنا يف يا ةحتفلا هبصن

 ىلغ يثبم لوصؤم مسا «ام و رج فرح : نم : اهلصا : اوقوأ امم ©

 لغف :: اوتوا . ةجاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم'ضام

 ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم .ريمض واولاو ةعامجلا
 - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم هل لؤصوملا ةلص "اوتوأ»

 هوطعا يا هوتوا امث : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم لوصوملا
 ١ . هريغو ءيفلا نم هوطعا يا نورجاهملا يتوا امم وا ةميتغلا نم

 بارعا .برعتو «نوبحي# ىلع واولاب ةفوطعم : :مهسفنا ىلع نورثؤيو ©
 3 امهرودص ِق تنودجنا»

 ةةمرظ



 ليوأتب ةلمجلاو . ةيردصم : ول . ةيلاح واولا : ةصاصخ مهب ناك ولو ©
 ةضورفم ريدقتلا «نورثؤي» يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف ردصم

 و رج فرح ءابلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . مهتصاصخ

 «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه»
 . ةجاح وا ةلخ يا ةمضلاب عوفرم «ناكا مسا : ةصاصخ . مدقملا

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئكتسا واولا : قود نمو ©

 . «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . أدتيم عفر لحم

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو  ةلعلا فرح  هرخآ فذخح

 .وه

 هيلا فاضم : هسفن . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هسفن حش ©

 لح يف لصتم ريمض ءاغلو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ام بلغ نمو يا اهيف ةزيرغ هنال سفنلا ىلا فيضا دقو . ةفاضالاب رج

 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : نوحلفملا مه كئلوأف ©

 بارعا برعي اهدعب امو طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو نمب مزج لحم يف :
 . ةقباسلا ةيآلا يف «نوقداصلا مه كئلوا»

 © اينو[ ترام هيرو زلم
 اوءوبت نيذلاو» بارعا برعت : نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو ©

 . ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا «نوبحي مهلبق نم

 : بر . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انل رفغا ائيبر ©
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 بوصنم فاضم وهو . انبر اي يا ىدانملاب ءافتكا ةبفوذحم ءادن ةادأب ىدانم

 قع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض (ان» و ةحتفلا هببصن ةمالعو

 ئتبم بلط ةغيصب ءاعدو لسوت لعف : رفغا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 راج : انل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع

 1 .٠ رفغاب قلعتم رورخمو

 (ان» و رفبغاب قلعتم.رورجمو راج : ناوخال . ةفظاع راولا : انتاوخإلو ©

 0 ؛ ٠ ةانبر» يف تبرعا

 - تعلن ل ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا ؛ انوقيس نيذلا ©
 ريمض - -:لصتم ريمض اانا و ةاوءاجن بارعا برعت : اوقبس . ناوخالل
 . هب لوعفم بصن لح يف - نيبطاخملا

 ول ” ةفطاع واولاو اوقبسب قلعتم رورجمو راج : لعجت الو ناميإلاب ©

 هرخخأ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعنف : لعجت ٠ ةمزاج ةيهان

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم يمض لعافلاو

 . لمحت قلم رورجاو اخو نوع حالو بارعا ثرعت : ًالغ انبولق يف

 . ًادقح يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم.: ًالغ

 زج لحب يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل »

 هذعب ةيلعفلا ةلمجلاو ًالغ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم زورجملاو راجلاو ماللاب
 .'بارعألا نم امل لحم ال هتلص

 فرح : نإ . تبرعا : انبر . ةاوءاج» بارعا برت : كذإ انبر اونمآ ©

 / . هّنإ» مسا بصت

 وكي نا زوجيو ةمضلا اههعفر ةمالعو ناصرفرم نال نارخ : ميحر فوؤر«©

 ..١فوؤرل ةفص «ميحرا

 اس 50



 بتناناراكيؤلن وطريق الق ٠١
11 211111 
 ه ركنية

 .ةرشع ةعبارلا ةيآلا «ةلداجملا» روس يف تبرعا : اوقفان نيذلا ىلا رت ملأ ©

 عراضم لعف يهو لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهئاوخال نولوقي ©
 راج : ناوخال . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و نرلوقيب قلعتم رورحيو

 لو ةيناثلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعا : باتكلا لهأ نم اورفك .ندذلا ©

 . ناوخالل ةفص هنال رجلا انه «نيذلا» لوصوملا مسالا

 طرش فرح : نإ . - ةنذؤملا ماللا - مسقلل ةئتطوم ماللا : مقتجرخآ نئل ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : جرخأ .مزاج

 - لصتم ريمض ءانلاو ناب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتلا عفرلا ريمضب

 عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم -.نيبطاخملا ريمض

 مسقلا نيب ةيضارتعا «متجرحخا نا2 ةلمجو . مكرايد نم متجرخا يا روكذلا

 ال ةيئادتبا فوذحملا مسقلا ةلمجو . بارعالا نم اهل لحم ال هبارجو فوذحملا

 . بارعالا نم اهل ل

 باوجو بارعالا نم اهل لحم ال زدقملا مسقلا باوج ةلمجلا : نجرخنل «

 نيباوحلا دسم دس مسقلا باوج وا مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا

 ىلع ينبم عراضم لعف : نجرخن . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللاو
 هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا

 . بارعالا نم امل لح ال ةليقثلا ديكوتلا نونو نحن

 ةبحاصملاو عاتجالا ىلع لدي نجرخنب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : مكعم ©
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 | يف'مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 ! عراضم لعف : عيطن . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واؤلا : عبطت الو ©

 ا يأ. ةمضلا هعفر ةمالعو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو عوفرم

 0 .٠

 : .نوكذا عج ةالع يلو طنب قلحعس رورو راح: أ دحأ مكيف ©

 نامز فرظ : . ةحتفلا هبصن ةمالعو يوصل ب لوسشم ًادحا

 . ديكأتلاو رارمتسالا ىلع لدي بوصنم لبقتسملل

 1 «زجرختل مهجر سا نا" ع واوا ةقلطعم ؛ مكنرصننل متلتوق نإو ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم
 : ميظعتلل عوفرم أدتبنم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا راولا : دهشي هللاو ©

 ' ريمض ذ لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم, لعف : دهشي . ةمضلاب

 , ةلالجلا ظفل ريغ عفر , اع ىف ادهشي» ةلمجو . مه ه يدقت ًازاوج هيف رتتسم

 نيياغلا ريمض «مه# و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: نويذاكل مهنإ ©

 عوفرم' ا(ْنِإ) ربخ - ةقلحزملا - ديكوتلا مال ماللاو «نا» مسا بصن لحم يف

 يت درفلا يف ةكرحملاو نيونتلا نم ضومع نونلاو ماس ردكذس عمج هنال هوا

 : مهديعإرم يف ةواك

 مهو نك هيوم لالا لوف لك يسوي ١ 57 هد وسم ووك
 را و 1

0 

 :مزاج طرش فرح :نإ  ةنذؤملا 0200 ماللا : اوجرخأ نكل ©
 ةعامجلا واوب هلاضتال. مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوجرخا

 لعف لعفلاو . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لح يف لصتم ريم واولاو
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 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «اوجرعا نا» ةلمجو . ناب مزج لع يف طرشلا

 . بارعالا نم امل لحم ال هباوجو

 جرخي ال مهرايد نم دوهيلا جرحا نئلو : ىنعمب : مهعم نوجرخي ال ©
 لعف : نوجرخي . ديكوتلل ةيفان : ال . مهل نوعدي امك نوقفانملا مهعم

 : عم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عيفرم عراضم
 وهو نوجرخيب قلعتم عاتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي بوصنم ناكم فرظ
 ال» ةيلعفلا ةلمحلاو ةفاضالاب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض «مه» و فاضم

 : ريدقتلا بارعالا نم اهل لحم ال فوذحم ردقم مسق باوج «مهعم نوجرخي

 يف مسقلا مال تلخدو . مهرايد نم اوجرمخا نا مهعم نوجرخمي ال هللاو

 ردقملا مسقلا هيلع لد هنال طرشلا فذحو هدعب ةلمجلل طرش هنال «اوجرخا»
 . نيباوحجلا دسم دس مسقلا باوج وأ

 اوجرخا نثل » ىلع واولاب ةفيطعم : مهئورصني ال اولتوق نئلو ©
 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه 0و . اهبارعا برعتو « نوجرخي ال
 ش . هب لوعفم

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورصن . تبرعا : مهورصن نئلو ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو طرشلا لعف هنال نإب مزج لحم يف ةعامجلا واوب
 نا» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر

 . بارعالا نم اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا !مهورصُن

 مهورصن ناو» ىنعمب بارعالا نم امل لحم ال ةيئادتبا فوذحملا مسقلا ةلمجو
 . «مهتورصني ال١ اهلبق نال «ضرفلا ىلع

 باوجو بارعألا نم اه لحم ال ردقملا مسقلا باوج ةلمجلا : رامدألا نلويل ©

 . نيباوحج دسم دس مسقلا باوج وا مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا
 فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نلوي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللاو

 نونب هلاصتال نوئلا فذح ىلع هئانب ببسو . ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا
 ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا

 : رابدالا . بارعالا نم ال لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو لعاف عفر لحم يف

 كلا 1: جرب فلل



 يا ةميزهلا نع ةيانك ةلمجلاو ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ؛ لعف : نورصني . امل لمع ال ةيفان : ال . فطع فرخ : نورصني ال مث ©

 | عفو لح يف لصتم ريمض واولاو نوتلا توبثب يفرم لوهجتملل ينبس عراضم ش
 ١ . كلذ دعب نورضنيال مث 5 يأ لعاف بئان

 ركل لاق ميدان قاري ا
 ا

 0 و رتل وتس اق. ديك لجل م دل دش مال
 : ةمضلاب عيفرم 'معناا دج : دشا . أدتبم عر

 : مالا مسا و اهل قوذع ةفصب را ةهرب قلعتم رورو راج

 . مكتم رسلا يف مهتبي نا ينمي ةبهرب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا نم ©

 ْ . مهقافن ىلع ةلالد مكل اهنورهظي يتلا.هللا نم مهتبهر نم دشأ
 دغبلل ماللأو ًادشيم عقر لح يف نوكسلا نع ينيم ةراشا مسا : مهنأب .كلذ ©

 ٍ لف يشم ديرتو يصب فرح : نأ رج فرح ءاببلاو باطخلل فاكلاو
 نم اهزنيح يف امو «نأ» و .«نأ» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض امه و
 ' يا «كلذ» ريخب قلعتم رورجملاو .راجلاو ءابلاب رج لحم يف اهريخو اهمسا
 ْ . مهلهج ببسب لصاح كلذ : ريدقتلا . مهنا ببسب كلذ

 ...اه لطع ال ةيفان : ال . يقلب عوفرم هذ" بخ : نوهققي ال موق «

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :
 اهلوعفم افذحو موقل - تعنا- ةفص عفر لع يف 'نو هي الا لجو . لعان
 ا . هتيشخ قح هوشفي ىتح هتمظعو هللا نوملعي ال ىنعمب ًااصتمغا

 لكك
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 4©© دولعح

 ةدراولا موقل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاعيمج مكنولتاقي ال ©
 عوفرم عراضم لعف : نولتاقي . اه لمع ال ةيفان : ال . ةقباسلا ةيآلا يف

 - لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض
 ىلع نوردقي ال يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : اعيمج . روكذلا

 . نيدناستم نيعمتجم مكتلتاقم 1

 . اه لمع ال يفنلا دعب قيقحت فرح وا رصح ةادا : ةنصحم ىرق يف الإ ©

 ةمالعو نينئاك الإ : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ىرق يف 1

 روصقم مسا اهنال اهنيونت لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا مسالا رج

 ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ىرقل - تعن  ةفص : ةنصحم . ةركن

 . قدانخلاب ةعينم يا ةرهاظلا

 يف» ىلع ةفوطعم : ءارو نم . رييختلل فطع فرح : ردج ءارو نم وأ ©

 فاضم : ردج . ةرهاظلا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو اهبارعا برعتو ا"ىرق

 . راوسا يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ديدش مهنيب مهسأب ©
 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ةفاضالاب رج لحم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)» و فاضم وهو سأبلاب قلعتم ةحتفلا

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ديدش . ةفاضالاب

 لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعن : ًاعيمج مهبسحت ©
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 ا بصن لحم يف نييئاغلا ريمض .(مهل و ٠ تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 1 . داحتاو ةفلا يوذ ةدحاو ةملك لع نيت يا ةحتفلا

 . 'لاح بصن لحن يف ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح داولا : ىتش ىتش مهيولقو ©

 أ . ةفاضالاب رج لحم يف نيياغلا ريمصف «مهد و ةمضلاب عوفر ادتبس :برولق

 يهو ةقرفتم يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم:أدبملا ربخ : ىتش

 0 . ةقرفتم مهبولق نا مهاحو ىنعمب «تيتش» عمج

 ! ال يا ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نولقعي ال موق مهنأب كلذ ©

 ْ ْ . مهارق نهوي قرفتلا نا نومهفي

 ١ ديلكس كراوين ©
 ايم ريغ عفو لحي حشا لع ينم هيبضملل مسا فكل: نيذلا لثمك ©

 ' رورحم هيلأ فاضم : لثم . فاضم وهو لثمك د دوهيلا ؛لثم هريدقت فوذحم

 , ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ٍْإ ٠ بارعالا نم احل لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا

 . اودجو وا اوناك : هرياقت فود لعفب قلعتم رورجتو راج : مهلبق نم ©

 ع وكيد يرق مهلبق نم نيذلا لم هوجيك يا لثسب برصنم ًابيرق ©

 . بيرق نامز يف ىنعمب ًابيرق ًانامز يا فوذحم نامز فرظل - ًاتعن

 اذ نا شي م يأ لاح بعت لع يف يللا لسا . مهرمأ لابو اوقاذ ©

 : وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رما . ةحتفلا

 .مهرفك ةناع هوس يا فاضالاب رج لع يف يالا ريد ؛مهك . فاضم

 . ايندلا يف لتقلا باذع اوقاذ يا . ميركل لوسرلل مهتوادعو

 د ة3535



 نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللاو ةيفانقتسا واولا : ميلأ باذع مهلو ©

 رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف
 يا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم

 . رانلا باذع ةرخآلا يف مهلو

 نكتة قمنإ1ةرتكات فارس 16 زيقارتك 7
 © نلمس هفَافاَحَ

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيذلا لثمك» بارعا برعت : ناطيشلا لثمك ©

 . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : ناطيشلا . ةقباسلا

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاقو بصن

 يف «ناسنالل لاق» ةلمجو . لاقب قلعتم رورجمو راج : ناسنالل . وه هريدقت

 . ذإ) فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح

 رما لعف يهو  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : رفكا ©

 . تنا هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم

 ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ل . ةيفانئتسا ءافلا : رفك املف ©

 : رفك . باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا لع بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . «ال» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «رفك» ةلمجو

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو ؛رفك» بارعا برعت : لاق ©
 . بارعالا

 : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : كنم ءيرب ينإ ©

 يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 دل ةكالال



 | رورجمو راج : كنم .ةمضلاب عوفرم اهربخ : ءيرب . .«نا» مسا بصن لح

 0 ! 0. ءيريب قلعتم
 ؛ عراضم لعف : فاخخأ : ليلعتلا ديفت انه «نا»'و تبرعا : هللا فاخأ ينإ ©

 , هللا : انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم
 , ةلمجلاو ةختفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل

 ا . «نا» ربخ عفر لحم يف (هللا فاخا» ةيلعفلا

 ' .قاضم رهو ةمضلاب عوفرم هل ةفص وا ةلالجلا ظفل نم لدب : نيملاعلا بر«

 ' عمجب قحلم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هنيلا فاضم : نيملاعلا

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذللا

 © َنيلطاَ ل 22112 داس
 : . علا لع يثيم صقان ضام لعف : ذاك ةيببنس ءافلا : امهتبقاع ناكف ©

 , رج ل يف لصتم ريمض ءافلو ةحتفلاب بوصنم مدقم «ناك» ربخ : ةبقاع

 00 . ةينثتلا ةمالع «ام» و ةفاضالاب

 ' يف لصتم ريمض ءاهاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : راثلا يف امهنا ©

 , قلعتم رورجمو راج : راثلا يف . ةينثتلا ةمالع ءانم» و و 8نأ» مسا بصن لحم
  اهيبخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نال و . رانلا يف نارقتسم يأ «نأ» .ريخب

 ا . رخؤم (ناك١ مسا عفر لحم يف ردصم ليوأتب

 , نونلاو ملا ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 : رركو ٠ نيدلاخب قلعتم رورجو راج : اهيف . درفملا مسالا نيونت نم ضوع
 . 'ديكأتلل فرظلا

 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانئتسا واولا : ءازج كلذو ©
 . عوفرم «كلذ» ربخ : ءازج . .باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو ًادتبم عفر

 ' . ةمضلاب
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 ملاس ركذم عمج هلال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : نيملاظلا ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 © ََمَععِْجَدَلَدإ
 ةرشع ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هللا اوقتا اوئمآ نيذلا اهيأ اي ©

 هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقتا . «ةلداجملا» ةروس نم

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةضمخلا لاعفالا نم

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا

 عراضم لعف : رظنت . رمالا مال ماللاو ةيفانثتسا واولا : سفن رظنتلو ©

 هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : سفن . هرخآ نوكس همزج ةمالعو ماللاب موزجم

 . ةمضلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : دغل تمدق ام ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تمدق
 رورجمو راج : دغل . بارعالا نم احل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانلاو يه

 لحم ال لوصوملا ةلص «دغل تمدق» ةلمجو . ةمايقلا مويل يا تمدقب قلعتم

 . هب لوعفم هنال لحملا برصنم فوذحم ريمض دئاعلاو بارعالا نم امل

 . دغل هتمدق ام : ريدقتلا

 تررك وا اهبارعا برعتو واولاب اهلبق ام ىلع ةفوطعم : هللا نا هللا اوقتاو ©

 ظفل هللا . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ديكأتلل

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : ةلالجلا

 : ام . رج فرح ءابلاو ةمفلاب عوفرم ؛«نا» ربخ : نولمعت امي ريبخ ©

 قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم ين نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت . ريبخب
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 :بازعالا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 . : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض - عجارلا دئاعلاو

 :ال اهتلص: «نولمعت» ةلمجو . ةيردصم «ام» نوكت نا زوجيو . هنولمعت اب
 ٠ ءابلاب رجب لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» و ٍبارعالا نم اهل لحم
 : مكلامعأب : ريدقتلا

 ١ نوفا هكا 0 :تاطمااةاوكيز كاوا 4

 عراضم لغنف : اونوكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع راولا : اوئوكت الو ©

 !عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالنعو الب موزجم صقان
 1 . ةقراف فلالاو اهمسا

 عج يرش لع يول لع ينم يشل لطم مب ؛ مسا فاعلا : نيذلاك ©

 : ١ 5 ا ل ا هلام دعب ةيلعقلا ةلمجلاو

 .هلاضتال ةفوذحملا ءايلا لع رهاظلا مضلا ىلع ينبم ضانم لعف : هللا اوسن ©

 ظفل هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف'لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب

 !قح 5 ىنعمب ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب:لوعقم : ةلالجلا

 : ٠ هناحبس هتعاط يا هللا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىسنا ٠ ةيبيس ءافلا : مهسفنا مهاسنأف ©

 امهل»و .ؤه ره هريدقت الرج رثتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلالا لع ردنا

 :ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 1 . نالذخلاب مهسفنا قحأ نيسان مهلعجف يا

 ايف قرافلا عم ةنماقلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوقسافلا مه كتلوأ ©

 1 : : ' . ىنعملا

 ل العد



  >0١نور كاره وتلا يق ور أ جا ©* < راسو هدا وارد هكا وا داج 17 واستر يم
 عوفرم عراضم لعف : يوتسي . ال لمع ال ةيفان : باحصأ يوتسي ال ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : باحصا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةثجلا باحصأو رانلا ©

 برعتو «رانلا باحصا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةنخلا باحصأو . ةرسكلا

 ةلمجاو . تبرعا : ةنجلا . ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : ةنجلا باحصأ ©

 . بارعالا نم اه لحم ال ةيريسفت ةيمسالا

 : مه . ؛ةنجلا باحصا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نوزئافلا مه ©

 عوفرم (مهل ربخ : نوزئاملا .٠ ناثأدتبم عفر لحم يف زمصفتم عفر ريمض

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب
 .٠ بارعالا نم هل لحم ال داع - لصف ريمض «مها» نوكت وا .درفملا

 . ةنحلا باحصا١» ربخ «نوزئافلا» نوكتو

 ٍةَيْقَحْنْس رصف اح هسا لجل عن اوف انهانلزنأَرأ ١ ١ همر سجس دحام سم اك ياي قر هج يت ا كا
 نو نور م حسا رص لكمال اَكَْتَو هَل هوو سموك( ناك | سو تي ايا ش

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنا . مزاج ريغ طرش فرح : انلزنأ ول ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال

 . بارعالا نم اط لح ال ةيئادتبا «انلزنا» ةلمحو

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: نآرقلا اذه ©
 . ةحتفلاب بوصنم ةراشا مسا نم لدب :نآرقلا |

 .(ول» باوج يف ةعقاو ماللاو لزنأب قلعتم رورجمو راج : هتيأرل ليج ىلع ©

 غلا



 !ءاتلاو كرحبتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق : هيأ
 ٍءاهلاو :لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بظاخملا .ريمض  لصتم ريمض

 ْ .. هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتف ريمض

 ال نيملا ةيؤر نم لعفلا نال تيأرب نيبوصنم نيلاح. ًاعدصتم ًاعشاخ ©

 .ًاللذنم يا «ًاعدصتم ًاعشاخ هتيأرل» ةلمجو . ةحتفلا امههبنصن ةمالعو بلقلا

 ٍْ . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ًاققشتم ًاعزف

 ظفل هللا . تيأرب ب وا ًاعدصتم ًاعشاخب قلعتم رورجمو راج : هللا ةيشخ نم ©

 اةرثكلا يأ ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 00 . هل يظعتو رجاوزلاو ربعلا نم ميركلا نآرقلا يف ام

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يت . ةيفانتتسا واولا : لاثمألا كلتو ©
 مسأ:نم لدب : لاثمالا . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو أدتبم عفر

 ْ . هريغو لثملا اذه ىلا ةراشالاو ةمضلاب عيفرم ةراشالا

 عياضم لعف يهو ؟كلت" ربخ عفر ل يف ةيلعفلا ةلمجلا : ساخلل اهبرضن ©

 ريمض !اه» و . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 رورمتو راج : سانلل . هب لوعقم بصن لمت يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ْ | ١ برضنب قلعتم
 ريمض ؛مهاو ونةنا» تاريخا نم لعفلاب هبشم فرح : 'نوركفتي مهلعل ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركفتي . «لعلا منا بصن لحم يف نيبئاغلا
 عفر لحم يف «نوركفتي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصعم ريمض واولاو نونلا
 :مهلعل يا :. اهيلع لدي اهلبق ام نال اراصتخا اهرعفم فذحو «لعلا» ريخ

 ْ ْ . باوضلا قيرط ىلا نودوعيف لاثمالا كلت نوربدتي

 م 1
 بل ا

0 يي تلاوه دي اس آم و
 

 0 هللا وه ©
 :نوكسسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ؛وه» ربخ

 الك



 . ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص عفر لحم يف

 ةيفان : ال . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : وه الإ هلإ ال ©
 فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم الا مسا : هلِإ . سنجلل

 لصفنم ريمض : وه . ءانثتسا ةادا : الإ .٠ مولعم وا دوجوم هريدقت ًابوجو

 امو "الذ عضوم نال اهلإ الا عضوم نم لدب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . هايإ الإ ناكل ًابصن ىنثتسملا عضوم ناك ولو ءادتبالاب عفر هيف تلمع

 ًادتبملل ناث ربخ وا ةلالجلا ظفلل ةيناث ةفص : ةداهشلاو بيغلا ملاع ©

 . ةمضلاب عوفرم (ملاع وهلا هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ نوكي نا زوجنو (وه»

 : ةداهشلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بيغلا

 رسلا ملاع . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «بيغلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 . كردملا دوجوملا يا هودهاش امو دابعلا نع باغ ام وا ةينالعلاو

 : ميحرلا . هبارعا برعيو «يذلا هللا وه» نم لدب : ميحرلا نمحرلا وه ©

 ٠ ةمضلاب هلثم عوفرم نمحر لل - تعن  ةفص

 درر ودول هكتلاونتلا لإئاو هامل دور 7
 © رتل دانت كنا -

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : كلملا وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه «
 غيلبلا : سودقلاف اهيناعم اماو «كلملا» بارعا برعت هناحبس هئايسا ةيقبو

 صقن لك نم ةمالسلا وذ : مالسلا . رهطلا ريثكلا يا حبقتسي امع ةهازنلا يف

 . صئاقنلا نم [ميلس هنوك هناحبس هفصو يف ةغلابم هب فصو ردصم رهو
 نأ الا «نميؤم» لعيفم : هلصاو : نميهملا . نمالا بهاو يا : نمؤملا

 يف عينملا : زيزعلا . ءيش لك ىلع بيقرلا ظفاحلا يا . ءاه تبلق هتزم»

 : ربكتملا . مهاح حلصا يا : هدابع ربج نم وا رهاقلا : رابجلا . هماقتتا

 . هدابع ملظ نع ربكتملا ليقو . ةمظعلاو ءايربكلا غيلبلا
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 !ةيآلا عجارت .. روسلا نم ريثك يف تبرعا : نوكرشي امع هللا ناحبس ©
 : . (روطلا» ةروس نم نوعبرالاو ةثلاثلا ةميركلا

 2 - و مساع در رع ىصرو ' 27ص م ير

 مو 2 ع اسال [هاروصل 2 ٍرابل خا [هلاوه 1
 عض 27 رع 7 200
 00 / 2 كل روم | 3 1 >3 9

 ' . نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ءىرايلا قلاخلا هللا وه ©
 1 . ضعب نم هضعب زيمملا هدجوي امل ردقملا يأ

 .ةمضلاب ةعوفرم هناحبس هتافص نم ىرخا ةفص : ءامسألا هل روصملا ©

 0 مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :هل ا. تانئاكلل روصلا قلاخ ىنعمي

 . هلل ةفص عفر لحم يف ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ءامسالا

 :ةردقملا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ءامسالل  تعن. ةفص : ىثسحلا ©

 !يفو: ىلوالا:ةميركلا ةيآلا يف تدرو ةميركلا ةيآلا ةيقبو . :رذعتلل فلالا ىلع
 «حببسيا لعفلاو . اهبارعا برعتو ؛ديدحلا» ةروس نم ىلوالا ةميركلا ةيآلا
 ٠ . ةمضلا هعفر ةمالعو مزاحلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضنم لعف انه

 ل ال4



 * ةنحتمملا ةروس بارعإ

 ميو ننتقل يظل هيقاَيكَب ١
 مايو ف

 2 هةقايسن ينك شط دايو ليش
 ع >4

 زنا المن انراغأ وكول
 ل م ره

 ©» ٍلييلاءاوْرَصدَعف طلعي

 . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم يأ . ءادن ةادأ : نيذلا اهبأ اي ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئازااهالو

 لحم ىلع بصن لحم يف وأ قتشم ريغ مسا هنأل هنم لدب وأ يأل نايب فطع

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو يأ - عضوم

 لصتتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبع ضام لعف : اونمآ ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 : همزج ةمالعو الب موزجم عياضم لعف : اوذخدت . ةيهان : اوذختت ودو

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح

 . اوذختت نأ اورذحا : ىتعمب

 عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : يَّودع ©

 نزو ىلع هنوكلو «ادع» نم لوعفم (ودعلا»و . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . درفملا ىلع هعاقيا عمجلا لع عقوأ ردصملا
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 'ةحففلا اهبضن ةمالعو اهبارعا برعتو «يودع» ىلع واؤلاب ةفوطعم : مكودعو ©

 ,لع يف مضلا لع ينم - نيطاخما ريض لصحم حسم فاعلا . ةرهاظلا

 : نم عن هلل نوني لو حفلا هبصن ةمالعو بوصنم الث هب لومنم : ءاينلوأ ©

 : يئادعأ اوذختت ال يأ . ةدئاز ًافلأ هرخآ يف نألو 'ءالعفأا نزو ىلع فرصلا

 ١ 0 ْ | . ءارصن مكءادنعأو

 'عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوضرم عراضم لعف : نوقلت ©
 الو نيمضلا نم لاح بصن لحم يف : اهدععب امو «نونقلت» ةلمحو . لعاف

 :ال ةيفانعتسا ةلمعلا نوكت نأ زوجيو ءايلوأل ةفص صن لحم يف وأ ؛اوذخعت

 ا ا . نوضفت : قنعمب بارعالا نم امل لحم

 رت ىلإب رج لحم يف نييئاغلا ريم ؛مهاو رج فرح: ةدوملاب مهيلإ ©

 ا ءابلا . نوقلتي قلجتم رورجملاو
 1 'نأ نوجيو !نوقلت» لوعفم هنأ ىلع الح بوصنم ًاظفل :رورجم مسا : : ةدوملا

 م نوقلت: : ىنعمب ًافوذحم لوعفملاو نوقلتب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي

 ش 1 . مهنيبو مكنيب يتلأ ةدوملا ببسب ميركلا لوسرلا رابخأ

 :الا نم لاح بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو : ةيلاحن واولا : اورفك دقو ©
 . ملاح هذذهو مهوداوت وأ مهالوعت ال : ىنعمب ؟نوقلت١ نم وأ اناوذختت

 . «اوبمأ» بارعا برعت : اورفك قيقحت فرح :دق

 ينبم - ضام لعف : اب.” ايرفكي قلمتم رورجلاو راكبا ءابلاب رجج لع

 'ةلمجو . رؤيكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 : . .مكيلا هللا هاحوأ اهب يأ ٠ بارعالا نم اه لحم ال لوضوملا ةلص «مكءاج»

 ,هنوك ةلاح ريدقتلا «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : قلل نم«

 يف ريدضلا نم لاح بضت لع يف : ةيلعفلا ةلمنبلا : لوسرلا نوجرخي ©

 سالك



 نم ا لحم ال مهوتعو مهرفك ريسفت يأ ريسفتلل ةيفانئتسا وأ «اورفك»

 بوصنم هب لوعفم : لوسرلا «نوقلت» بارعا برعت : نوجرخي . بارعالا
 . ةكم نم هنوجرخي يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ايا . ةفطاع واولا : مكايإو ©

 . ةكم نم مكنوجرخيو يأ

 نأب بوصنم عراضم لعف : اونمؤت . بصنو ةيردصم فرح : اوئمؤت نأ ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو

 «نا)و بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص ؛اونمؤت»" ةلمحو . ةقراف

 رورجملاو راجلاو . ةردقملا ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو
 لجأ نم يأ . مكناهيال ةكم نم مكنوجرخي : ريدقتلا نوجرخيب قلعتم

 . هلجأل الوعفم بصن لحم يف لوؤملا ردصملا نوكي نأ زوجيو . ميكناهيا
 . مكناهيا ةهارك : ريدقتلا

 - تعن  ةفص : بر . اونمؤتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : مكير هللاي ©

 يف تبرعأ (مك١و ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هنم لدب وأ ةلالجلا ظفلل

 8 (مكودع»

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : متنك نإ ©

 ريمض ءاتلا . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخم لا ريمض  لصتم

 هلبق ام ةلالدل يأ هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوج . روكذلا عمج ةمالع

 متنك نا ءايلوأ مكودعو يودع اوذختت ال وأ كلذ اورذحاف : ريدقتلا . هيلع

 . يئادعأ اولوتث الف يئايلوأ متتك نا ىنعمب وأ يليبس يف ًاداهج متجرخ

 ينبم ضام لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : متجرخ ©

 ريمض - لصتم ريمض ءانلا . كرحتل ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . عمجلا ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 لالالا



 راج : يليبس يف . ةحتفلاب برصنم هلجأل لوعفم : يليبس يف ًاداهج ©
 ؛ لصتم ريمض ءايلاو . هل ةفوذحم ةفصب وأ ًاداهجب وأ متجرخب قلعتم رورجمو
 ! لحن يف «ًاداهج» نوكي نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 00 . نيدهاجم يأ ًالاح بصن
 . اهبارعا برعتو «ًاداهج» ىلع واولاب ةفرطعم : يتاضرم ءاغتباو ©

 ش | فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يتاضرم

 ١ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

 . نوفخت يأ «ةدوملاب مهيلع نوقلت» بارعا برعت : .ةدوملاب مهيلا نورست ©

 : أ . مهيلا ةدوملا

 'نوكسلا' ىلع ينبم لصفنم عفر ريم : انأ . ةيفانتسا : واولا : ملعأ انآو ©

 عونمم .هنأل نوني ملو . ةمضلاب عوفرم هانأ» ربخ : ملعأ .!ًأدتنبم عفر لحم يف

 اب يلوسر علطم انأو ىنعمب لعشفلا نزوسبو «لعفأ# نزو ىلع فرصلا نم
 ٠ . ملاع يأ : ملعأ انأو وأ نؤرست

 .«متيفخأ !ةلمجاو «متجرخ» بارعا برعت : متيفخأ . تنرعأ : متيفخأ امي ©

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ابايأ . ًاهيارعا برعتو «متيفخأ اهب» ىلع واولاب ةفوطعم : متنلعأ امو ©

 00 1 . مترهظأ

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتسا : واولا :!مكثذم هلعفي نمو ©

 ! عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو أدتبم عفر لح يف نوكسلا
 لعف عراضم :لعف': هلعفي «نما ربخ

 : : همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا

 لصتم ريمض ءاهلاو ؤه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس
 وأ زارسإلا اذه لعفي .نمو يأ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 'رورخجتو راج : مكنم . ءايلوأ ءادعألا مهذاختاو ةدوملا مهئاقل ىلع دوعي

 هنوك ةلاح:: ريدقتلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ْنَم نم ةفوذح لاحب قلعتم

 . مكتم
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 مزج لحم يف دقب ةقوبسم ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : لض دقف ©

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لض . قيقحت فرح :دق . نمب

 . ءاطخأ دقف يأ . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 : ليبسلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لييسلا ءاوس ©

 . باوصلاو قحلا قيرط يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ذل مككيناودضيإ كسوة كنز وللا ١ مسو ص 9س 007 ا 3”سر سد 7 7 رس 2
 © وركز اوذوَو

 طرشلا لعف عراضم لعف : مكوفقشي . مناج طرش فرح : مكوفقثي نإ ©:
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . لعاف

 . مكب اورفظي نأ يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 موزجم  هوءازج  طرشلا باوج صقان عباضم لعف : ءادعأ مكل اونوكي ©

 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ناب
 . ءادعأب وأ . اونوكيب قلعتم رورجمو راج : مكل .ةقراف فلألاو «نوكي)»

 تمدق ءادعأل ةفوذحم ةفصب قلعتم هنأل ًالاح بصن لحم يف نوكي نأ زوجيو
 بوصنم «نوكيا ربخ ءادعأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو فوصوملا ىلع

 . ةحتفلاب

 لعفلاو اهلثم ةموزجم يهو «نوكي» ىلع واولاب ةفوطعم : مكيلا اوطسديو ©
 راج : مكيلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو مات

 . «مكلا بارعا برعيو اوطسبيب قلعتم رورجمو

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهيدبأ ©

 . شطبلاب يأ . ةفاضالاب
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 ٠ .اهيارعإ برعقو « مهيديأ) ىلع واولاب ةفوطع : موسلاب مهتنسلاأو ©
 . طسبيب قلعتم رورجمو راج : ءوسلاب

 واب ةلاصتل مضلا ىلع ينبم ٍضاَم لعف : اودو . ةفطاع : واولا : اودوو ©

 . .اوبجيو : ىنعمب ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةنعامجلا
 " طرشلا باب يف يرجي هنأل عراضم ىلع فوطعم وهو يضاملاب ظفللا ءاجؤ

 ْ . عراضملا.ىرجم

 | عوفرم عراضم لعف : نورفكت . هل لمع ال ةيردصم فرح : نورفكت ول ©

 ! ةلض «نوزفكت# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 ' بصن لح يف ردصم ليوأتب : اهالت امو اولاو بارعالا نم اهل لحم ال اول»

 . مكرفك ءيش لك لبق اددو : ريدقتلا ؛در» لعفلل هب لوعفم

 هو يلا رؤس ؤسكل <
 4 2و

 | بوصنم عراضم لعف : عفنت . لابقتساو بصنو يفن افرح : مكعفشت نل ©
 ؛ ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب
 ْ . عمجلا ةمالع ميملاو ماقم هب لوعفم بضن لح يف مضلا ىلع

 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض .فاكلا . ةمضلاب عرفرم لعاف : مكماحرأ ©
 . عمجلل ميلاو ةفاضالاب رج لحن يف مضلا ىلع ينبم

 ١ : مكدالوأ . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاعأو اولا : مكدالوأ الو ©

 1. ؛مكتابارق مكعفنت نل يأ . اهبارعا برعتو امكمانحرأ» ىلع لع ةفوطعم
 . مهلجأ نم رافكلا نولاوت نيذلا مكدالوأ

 | ةمالعو مكعفنت نلب قلعتم ةيفرظلا ىلع برصنم نامز فرظ : ةمايقلا موي ©
 : ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو ةحتقلا هبصن

 1 0 . . ةرسكلا هرج
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 عراضم لعف يهو . لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكئيب لصفي ©

 هللا يأ .وه هريدقت ًااوج تتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 وهو لصفيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . هئاحبس

 مكبراقأ نيبو مكتيب هللا لصفي يأ «مكماحرأ) يف تبرعأ ةمكلاو فاضم

 . مكدالوأو

 ةميركلا ةيآلا عجارت . ةريثك روس يف تبرعأ : ريصي نولمعت امي هللاو ©

 . «ديدحلا) ةروس نم ةعبارلا

 ميموقلاولذإ ,ةعم يرمي سوس كك
 زن
 - نورا 3 وأ

0 

 كنف 2 ا 4

 ا
40 

 عسا

 دحام يت ا
 ,اومؤل ىحا ا
 هلال كيَحأاَيَو كلذ راسل و ال مي 6 1

 بريختس

 ع
- 

3 
2 1 

 أ 0 ل ماسح سس
 8 رضاك 7 اكو 2 0

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . قيقحت فرح : مكل تناك دق ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل
 . بارعالا نم ال لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 ةفص : ةنسح . ةودق يأ . ةمضلاب عوفرم 'ناك» مسا : ةنسح ةوسأ ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةوسأل

 رج ةمالعو . امل ةفوذحم ةفصب وأ ةوسأب قلعتم رورجمو راج : ميهاربا قو«

 ةمجعلل يأ . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا

 ١ ميضاربا يف اهب تودتقت يأ

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا: هعم نيذلاو ©

 ١ا4مة-



 ءاطاو فاضم وهو : اونمآ : هريدقت فوذحم لعفب قلعتف عاتجالاو ةبحااصملا

 ' ةلص «هعم اونما» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض
 : . ءايبنألا مه ادعم نيذلاواو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبصم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : مهموقل اولاق نإ ©

 واوب ةلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . تناكب قلعتم بصن

 راج : موقل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا
 ١ ةلجو ةقاضالاب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض «مهدو . اولاقب قلعتم رورجمو
 . (ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لخم يف 'مهموقل اولاق»

 فرح : نإ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : مكذم ءآرب انإ ©
 ىلع 'ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛ان»و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 (ءالعقا نزو ىلع «ءىرب» عج ا ءارب «نا» مسا بص لحم ف نوكسلا

 . مكنم نوئيرب : ىنعمب

 مسا «اماو رج فرتح : نم : اهلصأ امم . ةفطاع واولا : نوديعت اممو ©

 عوفرم عزاضم لعف : نودبعت . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ةلص «نوذبعت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ٍريمض واولاو نونلا توبشب
 بوصنم ريمض - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم انمل لحم ال لوصوملا

 . ةهآلا يف مهنودبعت امو : ريدقتلا' هب لوعفم هلأل لحملا

 . «ام١ لوصوملا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : هللا نود نم ©

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . هللا نود نم ةحلا مهنوك ةلاح :ريدقتلا

 . ينايب رج فرح «نماو . ةرسكلاب ميظعتلل

 ابو مكب .انرفك دق ىنعمب لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكي انرفك ©

 : رفك ..نال ًايناث ًابخ عفر لحم يف نوكت وأ مكتملا نم .هللا نود نم نودبعت

 ريمض - لصتم ريمض ؛اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلغ ينبم ضام لعف
 قلعتم رورجو راج : مكب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا
 . روكذلا غعمج ةمالع ميملاو رفكب
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 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : أدب . ةفطاع واولا : انئيِب ادبو ©

 وهو . ادبي قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . رذعتلل فلألا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو فاضم

 هنع لوصفم هنألو يقيقح ريغ ثنؤم هلعاف نأل لعفلا ركذ دقو ةفاضالاب

 . ةلصافب

 لصتم ريمض فاكلاو اهبارعا برعتو «اننيب» ىلع واولاب ةفوطعم : مكذيبو ©
 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض - مضلا ىلع ينبم

 رركذلا

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ًاديأ ءاضغبلاو ةوادعلا ©
 اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «ةوادعلا» ىلع واولاب ةفوطعم :ءاضغبلاو
 يف ديكاتلا ىلع لدي ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًادبأ .ةمضلا

 أ .ةمفلا

 لعف : اونمؤت «نأ ىلإ) ىنعمب رجو ةياغ فرح : هللاب اونمؤت ىتح ©

 واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم
 رورجمو راج : هللاب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 «نأاو امل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اونمؤتا ةلمحو . اونمؤتب قلعتم ميظعتلل

 قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا

 , ادبب

 ةميركلا ةيآلا يف ليصفتلاب حرش ءادرقتم» ىنعمب بوصتم لاح : هدحو 9

 . «فارعألا» ةروس نم نيعبسلا

 اعطقنم ءانثتسا الإب ىنثتسم مسا : لورق . ءانثتسا ةادأ : ميهاربإ لوق الإ ©

 نم ىنتثتسم «لوق» نوكي وأ هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 اوتأي نأ مهيلع قح يذلا مهلوق ةنسحلا ةوسألاب دارأ هنأل «ةنسح ةوسأ» هلوق

 نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ميهاريا . اهب نوئتسي ةنس هوذختيو هب

 . يمجعأ هنأل ةرسكلا
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 ءامسالا نم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لونقب قلعتم رورجمو راج : هيفأل ©
 ١ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض :ءاحلاو ةسمخلا

 / ىنتسم يأ «ميهاربا لوق» نم لدب بصن لم يف ةلمجلا : ك كل نرفغتسأل ©

 امو هل رافغتسالا دعوم ىلا اهنم دصبقلاو «ةنسح ةوسأ» وه يذلا لوقلا نم

 ال تال يف ا كل رقع ا ٠ ىنعمب ٠ هل عباتو هيلع ينبم هدعب

 : انأ ”: هريدقت ير ديف يسم رمد لماقلاو يتلا ياكل نوني هلاصتال

 ١ . رفغتشاب قلعتم رورجمو زاج : كل : اهل لحم ال نونلاو

 عراضم لعف : كلمأ . اللمع ال ةيفان :: ام .:ةفطاع واولا : كلمأ امو ©
 . انأ هريدقت ًابوجو رتتنسم ريمبض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ةفصب قاعتتم هلأل لاح بصن لح يف ميظعتلل رورجو راج : هللا نم كل ©

 . كلمأب قلعتم رورجتو راج «كلاو : ع *ل ةمدقم

 : | 1 كلمأ» لرش هلأل دل توصنم :

 تفاح اتنز.اي : ريدقتلا ةحقلا هبضن ةمالعو برصنم فاضم ىدانم : انير ©

 ' ينبم - نيملكتما ريمض - لضتم ريم ؛اناو ريقوتلل ىدانملاب ءافتكا ةادألا

 : + ** , .ةفاضالاب رج لخم يف نوكسلا ىلع

 ىلع ينبم نام لعف : لقرت ٠ انلكوتب قلعتم رورجمو راج : انلكوت كيلع ©
 ىلع, ينبع .- نيملكذملا :ريمتمت -  لصعم ريعسم ءاناو . اني هلاصتال نوكسلا ٠

 ش 0 .. لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 : ئنعمب: : اهتارعا برعتو -.نانلكوت كيلع» ىلع ىاولاب ةنفوطعم : انينأ كيلاو .٠

 © 7 . انعجر اكيلاو

 : 0 كيلا . ةفطامع واولا : ريصملا كيلإو © 1

 1 : - ةمايقلا
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 رع

 «© زيفاروا كني فاواورتكو أ هذال
 ةيبلط : ال . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةكتف انلعجت ال انبر ©

 لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : لعجت . ةمزاج

 - نيملكتملا ررمض - لصتم ريمض هاناو . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض
 ناث هب لوعفم : ةئتف . لوأ هب لوعفنم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اورفك نيذلل ©

 : اورفك . اهل ةفوذحم ةفصب وأ ةنتفب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : رفغا . ةيفانئتسا : واولا : اذل رفغاو ©

 رورجتو راج : انل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 ٠ رفغاي قلعتم

 ليلعتلا ديفت لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . تبرعأ : كئا اثير ©

 . اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو . انه

 نوكت وأ «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيمنسالا ةلمجلا : ميكحلا زيزعلا تنأ ©

 يف ريمضلل ًاديكوت بصن لح يف حتفلا ىلع ًاينبم ًالصفنم ًاريمض «تنأ»
 زوجيو : ةمضلا اههعفر ةمالعو ناعوفرم «نا» اربخ : ميكحلا زيزعلا «كنا»

 . زيزعلل - ًاتعن  ةفص «ميكحلا» نوكي نأ

 عر ةصر د مو هو م 1

 نيرياويلولايَا مصيف ينك كن”
 © يوناو لَنْ

 : دق . ردقم مسق باوج يف ةعقاو وأ ديكوتلا مال ماللا : مكل ناك دقل ©
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 راج : مكل . حتفلا ىلع ينبم ضقان ضام لعف:: ناك . قيقحت فرح

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا ؟ناك» :ربخب قلعتم رورجمو

 يفب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ةنسح ةوسسأ مهيف ©

 :ةنسح . ةمضلاب عوفرم 6ناك» مسا ةوسأ . اهمساب قلعتم رورجملاو راجلاو
 همسأ نأل "ناك لعفلا ركذ دقو ةمضفلاب اهلثم ةعوفرم ةونسأل - تعن  ةفص

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح ::ماللا : وجري ناك نمل ©

 نم لدب هنأل بصن لحم يف رورجملاو راجملاو ماللاب رجن لحم يف نوكسلا

 : وجري . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض اهمساو . تبرعأ : ناك «مكلا
 . لعافلاو لقثلل واولا .ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 «ناك١ ربخ بصن لح يف ؛وجريا ةلمجو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريم
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص : اهدعب امو

 أ ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل : رخآلا مويلاو هللا ©
 هب لوعفم .: مويلا . ةفطاع واولا . هللا باوث وأ هللا ءاقل يأ ةحتفلا بصنلا

 ةبوصنم : مويل - تعن  ةفص : رخآلا .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . ًاضيأ ةحتفلاب

 امو . ةيفانئتتسا : واولا : ديمحلا ىنغلا وه هللا نإف لوتب نمو ©

 ةميركلا ةيآلا يف ؛ديدحلا» ةروس يف برعأ ةميركلا ةيآلا ةياهن ىلا اهدعب
 . نيرشعلاو ةعبارلا
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 . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : هللا ىسع ©

 ب ةمكال



 ىجريو عقوتي هانعم انه «ىسعاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا
 . «لعلا ىنعمبو

 نأب بوصنم عراضم لعف : لعجي . بصنو ةيردصم فرح : لعجب نأ ©

 ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 امو ةيردصملا «ناا»و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لعجي»

 ربخ بصن لحم يف «ًالعاج» قتشم ليوأتب ردصملا اذهو ردصم ليوأتب اهدعب

 ىنعم ال ذا ىنعملاب فاو ريغ ردصملاب ليوأتلا نوكي لحملا اذه يفو «ىسع»

 هذهب ريخلاو مسالا نم فلأتي نأ نكمي ال اك «ًالعج هللا ىسع» انلوقل
 حيحصلا لب «لعج هللا» لاقي الف صقانلا لعفلا عزن دنع ةديفم ةلمج ةروصلا

 ىتح قتشمب لوؤملا ردصملا ليوأت بجي هنأ ىنعمو . لعاج هللا : لاقي نا

 ةميركلا ةيآلا بارعا يف تنود« اهبارعال ىرخأ هجوأ كانهو . ىنعملا ميقتسي

 . «ةبوتلا» ةروس نم ةئاملا دعب ةيناثلا

 وأ لعجيب قلعتم هيف لوعفم  ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مكنيب ©
 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . فاضم وهو ةدومل ةردقم ةفصب

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 مسا : نيذلا . اهبارعا برعتو «نيب» ىلع واولاب ةفعطعم : نيذلا نيبو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 بارعالا نم امل لح ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ةدوم مهنم متيداع ©

 اتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا رريمض  لصتم ريمض
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلو ينايب رج فرح : نم . روكذلا عمج ةمالع

 :ريدقتلا «نيذلا» لوصوملا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةدوم . مهنم مهنوك ةلاح

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا : واولا : ريدق هللاو ©

 . ةمضلاب عوفرم هربخ : ريدق . ةمضلاب
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 ! . هبارعا برعيو «زيدق هللا» لع واولاب ةقرطعم : ميحر روفنمغ هللاو ©.
 ًاعوفرم روفغل ًاتعن - ةفص:نوكي نأ زوجيو ةلالسلا ظفلل ٍناث ربخ : :ميحر

 . ةمضلاب

 المنوال دون رتبطا ٠
 2 نطفي ذيل 1 ُ

 ةمالعو عزقرم عراضم لعف : مكاهني.. اط لمع ال ةيفان : هللا مكاهنب ال ©

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةمضلا هعفر

 عمج .ةمالع ميماو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبس - نيبطاخملا

 .. ةمضلاب ميظغتلل عوقرم لعاف : هللا . روكذلا

 0 . نينكاسلا ءاقتلال هرخآ رسك رج. فرح : نيذلا نع ©

 . مكاهنيب قلعتم ورجملاو راجماو . نعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . بارعالا نم احل لح ال هتلص' : هدعب ةيلعفلا

 لعف : اولئاقي . بلقو مزجو يفن فرح : نيدلا يف مكولتاقي مل ©

 لحم. يف لصتم ريمض ؤاولا . نوئلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم
 قلعتم رورخيو راج : نيدلا يف ؛«مكاهني" يف تيرغأ مكاو لنعاف عفر

 . نيدلا ببسب يأ . مكولتاقيب

 «نيدلا ين. مكرلتاقي ١ ىلع واولاب ةفوطعم : مكرايد نم مكوجرخب ملو ©
 مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا .ريمض- لضتم ريمض فاكلا : اهبارعا بزرعتو
 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف

 نأب بوصنم عراضم لعف : اوربت . بصان يردصم فرح : مهوربت نأ ©

 «مهلو . لغاف عفر لجم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو

 ةيردصملا «نا» ةلص «مهوربت» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 رج لحم يف رذصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نا»و بازرعالا نم اهل لحم ال
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 نع يأ . ءالؤه ةربم نع مكاهني ال : ىنعملاو ؛مكولتاقي مل نيذلا» نم لدب
 . مهيلا ناسحالا

 فرح : ىلا .اهبارعا برعتو «اوربت» ىلع واولاب ةفوطعم : مهبلإ اوطسقتو ©

 .اوطسقتب قلعتم رورجملاو راجلا . ىلإب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلو رج

 . مهعم اولدعتو يأ

 نإ مسأ : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هلئا نإ«

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 لعف : بحي «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيطسقملا بحي ©

 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم

 ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيطسقملا . وه

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

2 
 35 و كاني 00 7

 0 فمك يداهم ١
 رك َكلدََد هي رو و
 0 ار

 0 لا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مكولتاق . ةفوفكمو ةفاك : امذإ ©

 . اهبارعا بزعتو ؛مكولتاق» ىلع واولاب ةفوطعم : مكوجرخأو . ةعامجلا
 . مهريغ اوناعأو وأ اونواعو : ىنعمب (اوجرمأو» بارعا برعت : اورهاظو

 ىلع ينبس مئاجج طرش مشا : نم . ةيفانعسا ::واولا : مهلوتب نمو ©

 : همزج ةمالعو نمب عوزجم طرشلا لعف عباضم لعف : لودي ؛نما ربخ

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرخ هرخآ فذح

 . ءايلوأ مهذختي نمو يأ . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو
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 ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةيمسالا ةلمجلا : نوملاظلا مه كتلوأف ©
 ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . نمب مزج لحم يف

 عمج .هّنأل قاولاب عوفرم ؛مه» ربخ : نوملاظلا . ٍناث أدتبم:عفر لحم يف لصفنم
 :ةلمنجلاو : درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم نضوعإ نونلاو ملاس ركذم
 «مهل نوكي نأ زوجيو «كتلوأ) ربخ عفر لحم يف «نوملظلا مه» ةيمسالا

 «كتلوأ» ريخ * «نوملاظلااو بارعالا نم امل لحم ال  دايع لصف ريمض

 ةراشالا ءايسا دعب لأب ةفرعلملا ءامسالا دورو نأل حصأو كثرعأ لوألا هجولاو

 ظ 0 اقلورتدررجر هين ةةجقازمت هزار ٠١
 . ضع كيعلتجاو اوافق عاوز
 0 1 ا ع 3
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 . ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : اونمآ نيذلا اهبأ ان ©

 نوكسلا ىلع ينبس نما نم لبقتسي ا فر ؛ تانمّؤملا مكءاج اذإ ©

 ضام لعف : ءاج . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ
 لصتم ريمض فاكلا لصافب هلعاف نع لوصفم هنأل ركذ دقو حتفلا ىلع ينبم

 . ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  .نيبطاخملا ريمض

 ةلمجلاو ةمَبلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : تانمؤملا .. روكذلا عمج ةمالع
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف «تانمؤملا مكءاج» ةيلعفلا

 . ملاس ثنؤم عمج اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب ةبوصتم لاح : تارجاهم ©
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 . بارعالا نم ال لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نهونحتماف ©

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نهونحتما . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

 عقر لح يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ثانالا ريمض - لصتمريمض ؛«نهاو لعاف
 . هب لوعفم

 :ملعأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : نهتاميإب ملعأ هللا ©

 - لعفأ - نزو ىلع فرصلا نم عرنمم هّنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ
 اج : ناهياب . مولعم هنأل راجلا فذحق مكنم ملعأ يأ لعفلا نزوبو

 ينبم تابئاغلا  ثانالا ريمض - لصتم ريمض «نهاو . ملعأب قلعتم رورجبو
 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 .مزاج طرش فرح : نا . ةيفانثتسا : ءافلا : تانمؤم نهومتملع ناف ©

 لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع

 ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا ناب مزج لحم يف طرشلا

 ريمض - لصتم ريمض «نهاو . ميملا عابشال واولاو لعاف عفر لحم يف مضلا
 : تانمؤم . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم تابئاغلا  ثانالا

 ركذم عمج هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم
 . نيلوعفم ىلا يدعتب,بولقلا لاعفأ نم !نظلا» ىنعمب ب «ملعاو ملاس

 ىهنب قوبسم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : رافكلا ىلإ نهوعجرت الف ©
 دعب رافكلا نهجاوزأ ىلا نهودرت الف يأ نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم
 ةيهاث : ال . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . ال مأ تانمؤم نه له نهرابتخا

 . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوعجرت . ةمزاج

 ىلا «نهنوئحتتما» يف تبرعأ «نهاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . نهوعجرت الب قلعتم رورجمو راج : رافكلا

 ريمض - لصفنم عفر ريمض : نه . اط لمع ال ةيفان : مهل لح َّنه ال ©

 أدتبملا ريخ : لح . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا  ثانالا

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا . ةمضلاب عوفرم

 ا)ة:ة 



 . لالح : ىنعمب «لحاو . لحب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ريمض : مه. ا لمس ال ةيفان ١ ال .ةفطاع واولا : ّنهل نولحي مه الو ©

 يف ؛مهل نولحي» ةلمج وأ . أدتبم عفر لم يف. مضلا ىلع ينبم لصنفنم عفر

 واؤلاو نوثلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولحي . « مه » ربخ عفر لحم
 . تابئاغلا ريمنم «نه» و . رج فرح ماللاو لعاف :عفز لحم يف لبصتم ريمض

 | تراجي قلمتم رورجلاو راخاو ماللب رج ىلع يف حتا لع يضم ثانالا -
 : ةيريسفت ةيمسالا ةلمجلاو

 هوه ع
 ؛ «ملهلو «اونحتما» بارعا برعت : اوتآ. .: ةفطاع اولا :: اوقفنأ ام مهوتآو .٠

 ىلع .ينبم' لوصوم مسا : ام . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 «اونمآ» ٍبارعا برعت : اوقفنأ . ناث هب لوعفقم بصن لح يف نوكسلا
 هب لوعفم هّنأل_لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوضوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو

 . .روهملا نم مهيلا اوعفد ام .لثم نهجاوزأ اوطعأو يأ .هوقفنأ ام : ريدقتلا

 أ «نإ» لمع لفعت سنجلل ةيفاث : ال . ةيقانعتسا. ::واولا : مكدلع حانج الو ©
 : يأ ًابوجتو فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم 4ال» مسا : 3

 ا عمج ةمالع ميملاو فوذحملا 4ال» ربخب قلعتم رورجيو راج : مكيلع .
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 بؤصنم عراضم لعف : ازحكتت . بصنو ةيردصم فزح : نهوحكنت نأ ©
 . لعاف: عفر لحب يف لصتنم ريمض واولا نونلا فذحإ هبصن ةمالعو نأب

 . اهب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض «نهاو

 نم اهل لغ ال ةيردصملا (نأل ةلص:: نهوجوزنتت يأ «نهوحكنت» ةلمجو

 رج أافرخب رج لحم يف ردّصِم .ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ)و . بارعالا

 نهجاوز يف مكيلع مثا الف : ريدقتلا' : نهوجكنت نأ يف يأ ردقم

 بارعا برعت : نهومتيتآ . تبرعأ : نهروجأ نهومتيتآ اذإ ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم ِناث هب لؤعفم : روجأ . «نهومتملع»
 ' نهومتنيتا) ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ثانالا ريمض «نهاو
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 .هانعم مدقتل ًاراصتخا «اذا» باوج فذحو .ةفاضالاب رج لحم يف «نهروجأ

 . نهوحكنت نأ مكيلع حانج الف نهروجأ نهومتيتآ اذا : ريدقتلا

 برعت : اوكسمت ال . ةفطاع واولا : سفاوكلا مصعب اوكسمت الو ©

 ٠ رفاوكلا . اوكسمت الب قلعتم رورجمو راج : مصعب «اوعجرت ال» بارعا :
 الو نهاياو مكايا يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم

 ةمصع عمج يهو ةمصع تارفاكلا نيبو مكنيب نكت .

 بارعا برعت : متقفنأ "ام اوتآو» بارعا برعت : متقفنأ ام اولأساو ©

 - دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص (متقفنأ» ةلمحو (متملع»

 : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا

 . مكجاوزأ روهم نم هومتقفنأ ام

 : اولأسي - بلطلا  رمألا مال ماللا . ةفطاع والا : اوقفثأ ام اولأسيلو ©

 لصتم ريمض واولا . نوئلا فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف
 نم هوقفنأ ام يأ . تبرعأ : اوقفنأ ام . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لح يف

 . تارجاهملا مهئاسن روهم

 ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نركسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هللا مكح مكلذ ©

 عيمج ىلا ةراشالاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو باطخ فرح فاكلاو دعبلل

 ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم «مكلذ» ربخ : مكح . ةميركلا ةيآلا يف ركذام

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 فذح ىلع هللا مكح نم لاح بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكذيب مكحي ©

 نوكت وأ . ةغلابملا ىلع (كاح ؛مكحلا» لعج وأ هللا همكحي يأ : ريمضلا

 عراضم لعف : مكحي . بارعالا نم اه لحم ال ةيفانئتتسا : ةيلعفلا ةلمجلا

 : نيب ٠ وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 .فاضم وهو مكحيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم  ناكم فرظ

 رج لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض  فاكلا

 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب
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 ' ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع واولا : ميكح ميلع هللا ©
 ربخ دعب ربخ يأ عباتتلاب ةلالجلا ظفلل ناربخ : ميكح ميلع . ةمضفلاب

 . ميلعل ةفص ميكح نوكي نأ زرجيو . ةمضلاب ناعوفرم

 تيد نزلا قف سم راق نس ١١
 أ فل

 نر 0 هاوس اوقف

 لف : تاق . اج طيش فرح : نإ . ةيفانتسا : ولا : مكتاف ناو ©

 نيبطاخملا ريمض فاكلا .نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام

 رورجبو راج : جاوزأ نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : :مكجاوزأ نم ءيش ©

 - لصتم:ريمض فاكلا . ينايب رج فرح «نماو ءيشل ةفوذحم ةفصب قلعتم

 عمج ةمالع ميملاو هيلا فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 اهب ًاربعم «ءيش) تءاجو نهنم دحأ مكنم تلفناو مكقيس ناو يأ . روكذلا

 : . زيقحتلا باب نم نهنع

 :'بقاع . ةفطاع ءافلا . تافب قلعتم رورجمو راج : متيقاعف رافكلا ىلإ ©

 ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم

 , رهملا ةادأ نم مكتبقع تءاجف يأ . روكذلا عمج

 . انإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نيذلا اوتآف ©
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوتآ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 .لوا هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم: مسا : نيذلا .ةقراف

 ' .بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : مهجاوزأ تبهذ ©
 نم امل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تبهذ
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 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف : جاوزأ . بارعالا

 . ةفاضالاب رج

 مسا : ام . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : اوقفنأ ام لثم ©

 ينبم ضام لعف : اوقفنأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «اوقفنأ7 ةلمجو . ةقراف فلألاو

 :ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  دئاعلاو

 رهم نم اهل ام ردق رافكلا ىلا هتأرما هتتاف نم اوتآف ىنعمب هوقفنأ ام لثم

 . ةرجاهملا

 هب لوعفم : هللا «اوتأل بارعا برعت : اوقتا . ةيفانثتسا راولا : هللا. اوقتاو ©

 - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : متنأ يذلا ©

 ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . هلل

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا

 عرفرم «متنأ) ربخ : نونمؤم . ريخلاب قلعتم رورجمو راج : نوئمؤم هب ©
 . درفملا مسالا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 52 2 007 -ٍ اه ووك ع رس 9 4 سو

 نكمل اطلس كسول إى ملأَي ١١
 ل و 1 3 1م ا 2 ا تب

 نيمو نهرو ندعي الكير الوساوس
 همه و 2 اهبيدو

 فَكيِصتبالونلمَْأَو تومي َسرعيَن حبي
 31 هور سي . روس

 .٠
 #*» ميحد َعَمَِإ هلنطرحسْسأَو نهم ضلع 201

 .بصن لحم يف مضلا ىلع يثبم درفم ىدانم يأ . ةادأ : ىيثلا اهيآ اب ©

 ظفل ىلع ةمضلاب عوفرم يأل  تعن  ةفص : يبنلا . هيبنتلل ةدئاز ؛اه)و
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 .  هلحم  ةعضوم. ىلع ال «يأف مسالا

 : :ةقباشلا ةميركلا ةيآلا يف ثبرعأ : كنعياني تانمؤملا كءاج اذإ ©
 ٠ -ثانألا - ةوسنلا نونب هلاضصتال نوكسلا يلع ينبم عراضم لعف : : نعياجي

 عسي هب قوعم بعت لع ف جنتل لع يم . بطاخملا يمسف -

 ال ان يردصم فرس :نأ . رنج فرح: نكرشي ال نأ ىلع

 بصن لحم يف لعفلاو «نعيابي» بارعا برعت : نكرشي . اهل لمع ال ةيفان :
 ' «نأ)و: . تارعالا نم اهل لخم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «نكرشي ال» ةلبجو نأب

 ' مدع ىلع : .ريدقتلا ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب :: اهالت امو ةيردصملا
 . كرشلا

 . قلطم لوعفم : ًائيش . نكرشيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : ايش للاب ©
 ةفص نوكت' وأ - ًاكارشا - رلصملا ىنعم :ىلع ةحتفلاب بوصنم  ردصم -
 ًاشإ هنود نم نذختي الو هيغ نودبعت الأ : ىنعمب ١ هنغ ةبئان وأ ردصملل

 : . رخآ

 «نكرشي ال» ىلع ةفوطعم ةلمنلا : نلتقي الو نيدزي الو نقرسي الو ©

 8 . مولعم هنأل (نقرسي) لوعفم فذحو 8 اهارعا برعتو

 : - ةوسنلا يمض ه «نهلاو .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نهدالوأ ©
 ١ . ةفاضالاب رج لع يف تابئاغلا .ثانالا

 . ايارعا برعتو «نقرشي الا لع رارلاب ةفوطمم : 'ناتهيب ن ايد الو ©

 نيتأيب قلعتم رورجيو راج :

 ناتهبلاب كو ناتهبل - تعت .ةفص رج لحم يف: ةيلعنفلا ةلمجلا : هنيرتفي ©

 يهو . كنم يدلو ره لرفتف ًابنك اهجوزب هقصلت يذلا دلولا نع ىرتفملا

 ب 5ة5دسا



 - ثانالا نون - نونلاو .ةوسنلا نوئب هلاصتال. نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا

 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 «هنيرتفي» يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف : ةلمجلا ةبش : نهيدبأ نيب ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ناتهبل ةفص رج لحم يف وأ
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يديأ . فاضم وهو يرتفيب قلعتم

 يف برعأ "نه و . فاضم وهو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج
 . «نهدالوأ»

 ىلع فطعلا يواوب ناتفطعم : فورعم يف كنيصعي الو نهلجرأو ©

 رج ةمالعو اههبارعا نابرعتو «ناتهبب نيتأيالو» ىلع ةيناثلاو «نييديأ»

 ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةرهاظلا ةرسكلا «نهلجرألا

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ءافلا . بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : نهعيابف ©

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عياب . طرشلا باوج يف ةعقاو

 حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ثانالا ريمض «نه»و تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . نهدهاعف يأ . هب لوعفم بصن لحم يف

 ماللا . اهبارعا برعتو ؛عياب» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا نهل رفغتساو ©

 ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ثانالا تابئاغلا ريمض «نهفو رج فرج

 بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . رفغتساب قلعتمرورجملاو راجلاو

 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو  ميظعتلل

 هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميحر روفغ هللا نإ ©

 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعنتلل بوصنم « نإ ١ مسا : ةلالجلا ظفل

 ' ميحر » نوكي نأ زوخيو ةمضلاب ناعوفرم 4 نإ » اربخ : ميحر روفغ

 . روفغل ةفص

 ب ةةالا



 يملا هءارشب دي هلع لأ بضع 0 ١
 « روبشفا ضد

 . ىلألا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : ًاموق اولوتت ت ال اونمآ ن نيذلا اهيأ اي ©
 .٠ مكل ءايلوأ ًاموق اوذخت ال يأ

 ؛ : ًاموقل  تعن  ةفص بصل لحم يف : ةيلعفلا ةلمملا : مهيلع هللا بضغ ©

 ' لغاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف مهيلع ًابوضغم يأ

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ىلع . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم
 ّْ . بضغب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب

 ' نوكت نأ زوجيو ًاموقل ةيناث ةفص بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اوسئي دق ©

 1 اوُستي . قيقحت فرح : دق . مهفصو دعب «ًامرق» نم ًالاح بصن لحم يف

 . «اونمآ» بارعا برعت

 : يفاظح ملل نوكي نأ نم اوسئي يأ . اوستيب قلعتم.رورجتو راج : ةرخآلا نم ©

 ْ . اهزيح' نم وأ ةرخآلا ةايحلا

 ىلع ينبم هيبشتلل «لثم١ ىنعمب مسا : فاكلا: افكلا سكي امك «©

 ' فوذحم :قلطم لوعفم  ردصمل - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا
 ؛ لعفا: سكي . ةيددصم ااماو ربج فرح نوكي وأ . لكس اسي ريدقتلا

 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : . حتفلا ىلع ينبم ضام
 «اماو بنارعالا نم ا لحم ال ةيردصلا ؛ «ام» ةلص ارافكلا سئي» ةلمحو

 : راجلاو . رجلا فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا

 ' اشي اوسكي : ريدقتلا فوذحم  ردصم  قلطم لوعفمب قلعتم روزجملاو

 1 . رافكلا سأيك
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 هيلا فاضم : روبقلا . ستيب قلعتم رورجبو راج : رويقلا باحصأ نم ©

 اوثعبي نأ مهاتوم نم : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج

 ًاقلعتمرورجملاو راجلاو . ًاينايب رج فرح «نم» نوكي وأ ءايحأ اوعجريو

 سعي امك يأ . روبقلا باحصأ نم مهنوك لاح : ريدقتلا ؛رافكلا» نم لاحب
 . مهبلقنم ءوسو مهاح حبق اونيبت مهتأل ةرخآلا ريخ نم اوربق نيذلا رافكلا

 هني تي كنت

 ب 5958



 دع

 ه2 يار رفاوعو فلل اذإهوِثوَمتؤمهَ
 : ر 3
 م ١ 7 -

 : ارشحلا» و «ديدحلا» تروس نم نييلوألا نيتيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ١ نادال امرا © ا ا ا ا
 ١ ةروس نم ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مل اونمآ نيذلا اهيأاي ©

 , ةاض» ىلغ ةلحاد ةفابضالا مال يهو رج فرح ماللا : ى .ا(ةلئحتمملا»

 رج لحم يف .نوكسلا ىلع.ينبم ماهفتسا مسا اام» اهلصأ ميملاو ةيماهفتسالا

 فزرحب ةرورجم اهنأل اهفلأ تطقسو نولوقتب قلعبتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 .رج

 لحم يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضمم لعف : ام نولوقت © :
 : .هب"لوعقم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . لعانف عفر
 ْ . بازعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيلغفلا ةلمجلاو

 دئاعلاو «نولوقت» :تارعا برعت .: نولعفت . اه لمع ال: ةيفان : نوبلعفت ال ©

 ريدقتلا هب 'لوعفم هنأل :لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا -

 ْ .' ةنولغقتا ال

 ٠ ك1 راؤول ديرك «©
 . اهظفل ريغ نم بجعت هيفو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف“: هللا دنع ًاتقم ربك ©

 ةيفرظلا لع بوضتم ناكم فرظ :: دنع“ ؛ :ةحتفلاب بونصنم زنييم : ًاتقم

 مث



 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . فاضم وهو ربكب قلعتم

 نأب بوصنم عراضم لعف : اولوقت . بصان يردصم فرح : اولوقت نأ ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو

 «نا)و بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «4نا» ةلص «اولوقت» ةلمحو . ةقراف

 لعاف نوكي وأ ربك" لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا

 ةميركلا ةيآلا يف لوقلا ىلع دوعي وه : هريدقت ًازاوج ًارتتسم ًاريمض اربك»
 ربخ «اولوقت نأ» لوؤملا ردصملا نوكيو . لوقلا كلذ ًاتقم ربك يأ . ةقباسلا
 كلذ ريك» ةيلعفلا ةلمجلا هربخ أدتبم وأ . مكلوق وه هريدقت فوذحم أدتبم

 . ماظعالاو ليوهتلل ريركتلا ءاجو .٠ عفر لحم يف هاتقم

 : ةقاسلا ةميركلا ةنآلا ل تعا : نولعفت الام ©

 وق و2 سلا تت 00100
 88 صوص م26 فصوص سف يي
 «نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نإ ©

 8 ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 ريمض لعافلاو ةمضلا : هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : نيذلا بحبي ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هلييس يف نولتاقي ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف ينهو . بارعالا
 ريمض ءاهملاو نولتاقيب قلعتم رورجتو راج : هليبس يف . لعاف عفر لحم

 . هنيد ليبس يف يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ىلوألا ىنعم نا يأ ناتلخادتم نالاح : صوصرم نايني مهناك ًافص «
 ةبوصنم ىلوألا - فافطصالل ةئيه صارتلا نأل ةيناثلا ىنعم ىلع لمتشم

 وأ مهسفنأ نيفاص : ىنعمب ؛ًافصو . بصن لحم يف ةلمج ةيناثلاو ةحتفلاب
 «مهاو هيبشتلا ديفي «نا» تاونخأ نم لعفلاب هبشم فرح : نأك .نيفوفضم

 دمه ٠اآا



 ْ ةجرف ريغ نم مهصارت يف مهنأك يأ «نأك» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 داكثلعت ةفص : صوصرم . ةمضلاب عوفرم «نأك١ رب ربخ : نايثب ٠ للخ الو

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم نايئبل

 للسلوك ديوان 0 1 0
 0 أ

 هه َنيِقِسفلا موه عروجل هاوي هلأ عازأ اوعاز الف كل

 ةيآلا اهنم . ةريثك روس يف تبرعأ : موق اي هموقل ىسوم لاق ذإو ©

 . «ةدئاملا» ةروس نم نورشعلا ةميركلا

 نونلا . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف «نولوقت » بارعا برصت : يئئوذؤت مل ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون

 دق . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . ةيلاحأواولا : نوملعت دقو ©

 نم غلبأ ةيآلا يف يهو ابر لثم ليلقتلا ديفت انه يه لبقو . ديكرت فرح
 ' يف "ابر": تدرو : ايف . يرشخزلا فاشك يف ءاجو . ريثكتلا ين (مك»
 ريثكتل انه «دق» تدرو كلذكف ليلقتلا يف ىلصألا اهانغم سكع ىلع :ريثكتلا

 . لصألا ليلقت يف يلصألا اهانعم سكع ىلع هديكأت قيقحت يأ . مهلمنع
 بضصن لخم يف : اهدعب امو ةادانملا ةلمجلاو «نوذؤت» بارعا برعت : نوملعت

 : : - لوقلا لوقم هب لوعفم

 ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مكذلإ هللا لوسر ينأ ©

 : لوسر «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمصف - لصتم
 ميظعتلل ورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا : ةمنضلاب عوفرم اهربخخ

 دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا9و . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 ىنعم نم :لوسرلا» يف اهب قلعتم رورجمو راج .: مكيلا «نوملعت» يلوعفم
 . روكذلا عمج :ةمالع ميملاو لاسرالا

 «نيخ» قنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانثتسا : ءافلا : اوغاز املف ©

 دمهم



 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبص
 لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوغاز
 . ةفاضالاب رج لحم يف هاوغاز» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 نمامل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : :مهيولق هللا غازأ ©

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : غازأ . بارعالا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بولق . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 هنم قحلا نع اولام املف يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهد»و

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : يدهي ال هللاو ©

 ةمضلا هعفر ةمالعو عراضم لعف : يدهي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةمضلاب

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 : نيقسافلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيقسافلا موقلا ©

 ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم موقلل - تعن ةفص

 يده ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نرنلاو

 . ةلالجلا ظفل ربخ عفر لح يف «نيقسافلا موقلا

 وي كس دما 2 0 1
 - نيس ىرْي نوي لوم رار مو يزل اكلي
 هم يي” ةيالعأولة ني مهل 527

 يف ةدراولا «ىسوم لاق ذاو» بارعا برعت : ميرم نبا ىسيع لاق ذإو ©

 عوفرم «ىسيع» نم لدب وأ - تعن - ةفص : نبا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميرم . ةمفلاب
 . يمجعأ مسا هنأل فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا

 كا ل لاري كلا



 ْ هبصن ةمالعو توصنم فاضم ىدائم : ينب . ءادن ةادأ : ليئارسإ ىنب ايه

 ٠ : ليئارسا . ةفاضالل هنون تفذحو ملاسلا ركذملا عمنجب قحلم هلأل ءايلا

 . عرنمن هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ف تبرعأ : ًاقدصم مكيلإ هللا لوسر ىنإ ©

 : | مكيلا تلبسرأ : لاسرالا ىنعم نم «لوسرلا» يف اب بوضنم لاح : ًاقدصم

 00 . + يقيدصت لاح يف

 يف:نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ربج فرحب ماللا : يدي نيب امل«

 , فرظ د هيف لوعفم : نيب . اقدصمب قلعتبم ررجملاو راجاو ماللاب رج لحم
 رقتسا : مريدقت فوذحم لعفب قلعتم بصن لحم يف ختفلا ىلع ينبم  ناكم

 : هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : يدي .. فاضم وهو

 ام::6 بارعالا نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص «يدي نيب رقتسا» ةلمجو

 0 ش . ينمدقت
 هاما نم ةفوذحم لاخب قلعت مرورجبو راج : ًارشيمو .ةاروتلا نم ©

 . ةازوتلا: نم هنوك ةلاح : ريذقتلا ينايب رج فرخ «نمهو .ةيلوصوملا

 ٠ اهنارعا برعتو «اقدصم# ىلع واولاب ةفوطعم :ًارشبمو

 : أي ٠ ريشبتلا ىنغم نم ؛ًارشبم# يف اب قلعتسروزجمو راج : يقأي لوسرب ©
 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالنعو عوفرم عزاضم لعف

 - ثعن  ةفنص رج لحم يف «يتأي» ةلمجو وه : هريدقت ًازاوجب هيف رتتسم ةاريمض

 0000 ش 00 :لوسرل
 :  ملكتملا ريمض - لصتم ريمضض ءايلاو يقأيب قلعتم رورجتو راج ؛ يدعي .نم © 1

 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 ؛ ًأدقيم : لوبسرل ةيناث ةفص'ربج لحم يف : ةيمسالا ةلبجلا : نمحأ همسا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ناع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو:ةمضلاب عوفرم

 ه4



 نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عرفرم أدعبملا ربخ : دمحأ

 . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص  لعفأ -

 ينبم ضام لعف : ءاج . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مهءاج املف ©

 «مهاو . دمحأ يأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 رج لحم يف «مهءاج» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض
 . «الا دعب اهعرقول ةفاضالاب

 : ىنعمب تانيبلا تايآلاب يأ . ءاجب قلعتم رورجمو راج : اولاق تانيبلاب ©

 ينبم ضام لعف : اولاق . هلحم تعنلا ميقأو فوصوملا فذحف تاحضاولا

 فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج هاولاق» ةلمجو . ةقراف

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةيمسالا ةلمجلا : نييم رحس اذه ©

 «اذه» رب : رحس . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه

 البرك واما ١
 05 < مالا

 نيعبرألاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف «ماعنألا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . ةئاملا دعب

06 

 لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو .ةيلاح واولا : مالسإلا ىلإ ىعدي وهو ©

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمصض : وه . لاح بصن
 ةردقلا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينيم عراضم لعف : ىعدي

 ىلإ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا ىلع
 ؟مالسإلا ىلإ ىعدي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ىعديب قلعتم رورجمو راج : مالسالا
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 عوفرمأدتبم ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولاو (وه» ربخ عقر لح يف

 ؛ 2 . هريخ عفر لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل

 ٍ مواد ص راس كرم ٠١ 012 امك ساس 4و لفات

 هه نورك كودو هدو ديفوار واطلدودي ١
 نا .لصألاو : نيثالثلاو ةيناثلا ةيآلا «ةبوتلا»ةروس يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ماللا دعب ةرمضملا «ناةو . هل ًاديكات ةدارالا لعف عنم ةدئاز ماللاو «اوئفظي

 الحم بوصنم ةدئازلا ماللاب ًاظفل رورجم ردصم ليوأتب : اهذعب امو ةدئازلا

 ال لحن ال ةرمضملا «نا» ةلص ؛اوئفطي» ةلمحو . نوديريل هب لوعفم هنأ ىلع

 ! مهوقب مالسالا لاطبا مهتدارا يف مهب مكبع ميركلا لوقلا يفو . بارعالا نم

 ْ . ! هئفطيل هيفب سمشلا رون يف خفبي نمك رحس اذه نآرقلا يف

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولا : هرون متم كللاو ©

 : لصألا نأل هلومعم .ىلا فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبملا : متم . ةمضلاب

 ' وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم: : هرون (متملا نيونت

 ! هغلبمو قحلا متم هللاو يأ . ةفاضالاب رج لح يف لصتم اريمض ءاملو فاضم

 ١ 8 مولعم هنأل (هركال لوعفم فذحو . هتياغ

 11 ردو
 0 ده رس يو

 © نورك
 . نيثالثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف «ةبوتلا» ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 1 93 هر كس مرار 02 2< وسار ٍّك 5-7

 « رلابطتخيف ترجو زمان لاقتي ٠١
 ةروس نف ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : له اوئمآ نيذلا اهيأ اب ©

 . هل لحم ال ماهفتسا فرح : له «ةنحتمملا»

 د 1*6



 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ ©

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا : انأ . هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 عراضم لعف : يجنت . مكلدأب قعلتم رورجبو راج : ةراجت ىلع .روكذلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 لح يف «مكيجنت» ةلمجو «مكلدأ» يف تبرعأ «مكاو . يه هريدقت ًازاوج

 . مكل ةحبار ةراجت يأ . ةراجتل - تعن  ةفص رج

 باذعل  تعن  ةفص : ميلأ . يجنتب قلعتم رورجمو راج ؛ ميلأ باذع نم ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةررجم

 ا 0 5 1 رو رس

 مل مك رطل وم, هلال يبس ف دوذِهجتك هلو بلوم ١ ١
 و 0 سم

1 

 رمألا ىنعم يف ربخ يهو بارعالا نم ا لحم ال ةيفانئتسا ةلمج : نوئمؤت ©

 مازلإلا ةهج ىلع . اونما ىنعمب يه : ليقو مكل رفغي : هلوقب بيجأ اذهو
 لقت نإ ريدقت ىلع * ةالصلا اوميقي اونمآ نيذلا يدابعل لق # : ىلاعت هلوقك
 واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف ةلمجلاو . اهوميقي اوميقأ مه

 يأ رمألا مال رامضا ىلع نوكت نأ زوجيو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . اونمؤتل

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نوئمؤتب قلعتم رورجمو راج : هلوسر

 . ةفاضالاب

 . اهبارعا برعتو «نونمؤت" ىلع ةفوطعم : هللا ليبس يف نودهاجتو ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :هللا

 ةفوطعم : مكسفنأو .نودهاجتب قلعتم رورجمو راج : مكسفنأو مكلاومأب ©

 ب 6مءالب



 , لغ ينبم:لصتم ريمض اههينف فاكلاو اهبارتعا بزعتو «مكلاومأ» ىلع واولاب

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضغلا

 ماللا . ًادتبنم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبنم ةراشا مسا : مكل ريخ مكلذ ©

 ناهيالا نم.ركذ ام ىلا ةراشالاو عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلا . دعبلل

 ربخب قلغتف رورجمو راج : مكل .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ ::ريخ ' .داهتجلاو

 : مكسفنأو مكلاومأ نم مكل لضفأ يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : ينبم ضقان ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح ::نوملعت .متنك نإ ©

 . . ناب مزج لح يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلانضصتال نوكسلا ىلع

 مشا .عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لضبتم ريمنف ءانتلا
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت .روكذلا عمج ٍةمالع ميملاو «ناك»

 | ري بصن لحم يف «نوملغت» ةلمجو .لعاف عقر لحم يف لصتسم ريم واولاو .
 مدقتل طرشلا 'باوج :فذحو .: قايسلا نم مولعم-ةنأل اهريخ _فذجو «ناك»

 .٠ قرح مكل ًايخ ب نك مكل ريخ هنأ ترملمت منكرا ريدقتلا . ءانعم

 يسرا جرب د 2 0 “2 20 1 ١

 هه ميلا ولا كن ب ف ةبيط

 -رمألا - بلطلا باوج هللا موز عياضم لعق مكيوثذ مكل رفغي ل

 . وع هريدقت ًاناوج هيف رثتسم ريمض لغافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو

 لوعفم : بوند. .- زوكذلا عمج ةمالع, ميملاو رفغيب .قلعتنم رورخيو راج : مكل.

 '- نييطاخملا ريمض . لصتم يمض" فاكلا . : ةختتفلا هْبيَطن.ةمالعو بوصنم هب

 ٍْ . . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ننبم

 'لصتم ريم فاكلا ٠ اهبارغا برعتو «رفغيا ىلع وارلاب ةفوطعم : مكلخ ديو ©
 ٠ ميملاو لوأ هب لزعفم بضن لح يف مضلا ىلع .ينبم  نيبطابخملا ريمضا- |

 ١ ١ 3 روكذلا عمج ةمالع



 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : تانج ©
 ْ . ماس ركذم عمج

 - تعن  ةفص بصن لحم يف :ةيلعفلا ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت ©
 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا ةعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف يهو : تانج ٠

 يأ « راهنألا ١ نم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجبو راج : تحت .نم . لقشلل

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاهو . اهتحت ةنئاك راهنألا يرجت
 . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : راهنألا . ةفاضالاب

 : نكاسم مكتكسيو يأ «تانجا ىلع واولاب ةفبطعم : ةييط نكاسمو ©

 ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نوت منو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اههلثم ةبوضنم
 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم نكاسمل  تعن  ةفص : ةبيط «لعافم١ نزو
 . ةنونملا ةحتفلا

 . نكاسمل ةفوذحم ةفصب وأ . لخديب قلعتم رورجمو راج : ندع تانج يف ©

 تانج يف يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ندع
 : , ةماقا

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم .ةراشا مسا : ميظعلا زوفلا كلذ ©

 وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : زوفلا . باطخلل فاكلاو . دعبلل ماللا

 ةفص : ميظعلا «كلذ» ريخ عفر لحم يف «زوفلا وه» ةيمسالا ةلمحجلاو . زوفلا

 . ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم زوفلل - تعن -

 َنمْولربوبَو مفسر هنو يلو < 2 ل سرا و2 هس سولو هما 4 اسد
 فوذحم مدقملا ريخلاو رخؤم أدتبم : ىرخأ . ةيقانكتسا : واولا : ىرخأو ©

 يف باوشلاو ةرفغملا نم ةروكذملا ةمعنلا هذه ىلا مكلو : ىتعملاو ريدقتلا

 ىرخأ نوكت ريسفتلا اذه ىلعو . مكيلا ةبوبحم ةلجانع ىرخأ ةمعن ةلجآلا

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا اهعفر.ةمالعو رمضم أدتبل ةفص

 اسم



 ةبوبحم : ئنعمب . ةمعنل ةيناث ةغص غفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهنويحت ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو مكيلا
 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاهو . لعاف عفر
 1 .هب

 أدتبم رب :' رصن . اهل لمع ال ةيريسفت : ةيمسالا ةلمجلا : هللا نم رصن ©

 راج : هللا نم . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم رصن يه هريدقت فوذحم
 . هللا نم تآ يآ هل ةفوذحم ةفصب وأ رصنب قلعتم ميظعتلل رورحبو

 . اهبارعا برغتو هللا نم رصن» ىلع واولاب ةفوطعم : بيرق حتفو ©

 1 . لجاع

 كرخ نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . ةفطاع : واولا : نيثمؤملا رشيبو ©
 تنأ هريذقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ا ءاقتلال رسكلاب

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوضنم هب:لوعفم : نينمؤملا

 '«نونمؤتا ىلع ةفوطعم ةلمجلاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 . كلذ نينمؤملا دمحم اي رشبو اودهاجو اونمآ : ىنعمب نمألا ىنعم يف هنأل

 2 1 يمال كان هاا ا 1
 أوميرلادِكل ةَقِإلَق نكت رس قيم 020

 ل ترها ملال يت

 ةروس نم لوألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ: اونمآ نيذلا اهيأ اب ©

 . «ةنحتمملا»

 لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم صقانأ رمأ لعف : اونوك ©
 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا

 0١س



 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصت ةمالعو هاونرك» ربخ : هللا راصنأ ©
 . هللا نيد راصنأ يأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل ةفاضالاب رورجم هيلا

 لعف : لاق . ةيردصم : ام . هيبشتلل رج فرح فاكلا : ىسيع لاق امك ©
 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسيع . حتفلا ىلع ينبم ضام
 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «ىسيع لاق» ةلمجو . رذعتلل

 رج لحم يف ىنعملا ىلع لومحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا "امو

 : ريدقتلا فوذحم  ردصم - قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب
 فاكلا نوكي وأ . ىسيعع راصنأ نيراوحلا ةنونيكك ةنوئيك هللا راصنأ اونوك

 وأ اونوكل ايناث ًارببخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب هيبشتلل (مسا
 ًايناث ًاربخ بصن لح يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب «هللا راصنأ» نم ًالدب
 . ةفاضالاب رج لحم يف لوؤملا ردصملاو («هنلأ راصنأ» نم ًالدب وأ اونوكل

 : ميرم . ةمضلاب عوفرم هنم لدب وأ ىسيعل  تعن -ةفص : ميرم ندا ©

 عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 . ةمجعلل فرصلا نم

 ركذم عمج هّنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لاقب قلعتم رورجمو راج : نييراوحلل ©

 عمج ةملكلاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 ., هب نمآ نم لوأ مهو هؤايفصأ يأ «يراوح»

 . مدقم ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : يراصنأ نم ©
 نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : يراصنأ
 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ
 . ةفاضالاب

 ىنعمب راصنألا نم ةفوذحم لاحب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلا ىلإ ©

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو هللا نيد ةرصن ىلا نيهجوتم

 يف يعم نونوكيو يب نوصتخي نيذلا راصنألا نم يراصنأ نم ىنعمب  لوقلا

 ينعمب شفخالا دنع «ىلا» و ةبحاصملل رج فرح : ىلاو . هللا نيد ةرصن

6١١ 



 زوجي ال ليقو . هللا ىلا نيمضنم يراصنأ نم : ريدقتب هللا عم يأ «عم»

 ' يه لب .: هللا. زاصنأ نم أرق: نم ةءارق ليلدلاو . باونلا قباطي ال هنأل ةبانإلا

 . هللا ىلا ةرصنلا ىلا فاضني نم .: ىنعم ىلع

 عوفزم لعاف : نويراوخلا .:حتفلا ىلع ينبم ضام لعف:: نويراوحلا لاق ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيؤنتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : هللا راصنأ نحث ©

 ربخ : راضنأ .أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن

 ةفاضاو ةرسكلاب ميظعتلل روُرجم هيلا فاضم : هللا . ةمضلاب عوفرم «نحناا

 نيذلا نحت «هللا راصنأ نحتنا نعم نأف 4هللا راصنأ» ةفاضا فالخخ «يراصنأ»

 نونوكيو نب نوصتخي نيذلا راصنألا نم «يرابصنأ نما ىتعنمو . هللا نورصني

 ْ . هللا ةرصن يف يعم

 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تنمآ . ةيفانئتسا ءافلا. : ةفئاط تنمآف ©

 ,ةمالعو عوقرم لعاف .: ةفئاط .. .بارنعالا نم اهل لحم -ال'ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 : ريدقتلا يا يش فدل دا ليئارسا ينب نم ©

 لدي ةحصقلا هرج مالو ةفاضالاب رورجت هلا فاضم ليئارسا ٠ فاضم

 . ةمجعلل فرصلا .نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم

 يأ .:اهبارعا برعتو ؛ةفئاط تنمآ' ىلع واولاب ةفرطعم : ةفئاط ترفكو ©

 : , ةفئاط هب :تنرفك

 «انالو .٠ انب: هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :؟ ديأ : ةيببس ءافلا : اندهأف ©

 0 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 .. هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوضوم مسا : اونمآ نيذلا ©

 يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبُم ضام' لعف :اونمآ

 ت6ما؟ل ا



 نم اه لحم ال لوصرملا ةلص «اونمأ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 . بارعالا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو . انديأب قلعتم رورجبو راج : مهودع ىلع ©

 ظفلب ثينأتلاو عمجلاو درفملل يتأت ةملكلا نأل مهئادعأ ىلع يأ . ةفاضألاب

 . دحاو

 ضام لعف : اوحبصأ . بيبستلل . ةفطاع ءافلا : نيرهاظ اوحيصأف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيرهاظ . ةقراف فلألاو اهمسا

 ةجحلاب مهرافك ىلع مهونمؤم رهظف يأ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 . مهوبلغف : ىنعمب
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